
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 

1ª Semana de: 05 a 09 de abril de 2021 

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 
 

05/04 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Gênero textual: Versos 
- Exploração do verso da brincadeira: Gato Mia 
através da imagem (em anexo). 
- Estudo da palavra GATO. 
Aula de Música: Musical de fantoches – Prof. 
George. 
 
CASA: Atividade xerocopiada. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no retorno  
presencial. 
 

(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 
- Participar de situações de 
escuta de textos em diferentes 
gêneros textuais. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Vivenciar situações que 
envolvam música, movimento e 
desenho. 

 
 

06/04 
Terça-feira 

 

(ET) ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES: 
-  Identificar diferentes animais 

domésticos e participar de 

situações que envolvam o 

cuidado desses animais. 

ASSUNTO: Animais domésticos. 
- Identificação e exploração através de imagens e vídeo. 

Link para o vídeo: 

https://youtu.be/6l9Y3mbds4E  

 
 
 
 
 

07/04 
Quarta-feira 

(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Identificar diversos sons de 
animais e suas características 
através de imagens e vídeos. 
- Desenvolver a coordenação 
motora através do recorte e 
colagem. 
(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 
- Promover a concentração, a 
percepção e a escuta através 
da música. 

ASSUNTO: Sons dos animais. 

- Identificação de diversos sons de animais através 

do vídeo do Sítio do Seu Lobato. 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY  

 

- Contação de história prof.ª Concita: Tô indo! 

 de Matthieu Maudet. 

CASA: Recorte e cole em uma folha de papel A4, 
imagens de animais domésticos. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no retorno  
presencial. 
 

 
 

08/04 
Quinta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 
- Desenvolver a imaginação e a 
criatividade através da 
musicalização. 
 
 
 

ASSUNTO: Emoções. 
- Reconhecimento das expressões, gestos e 
sentimentos por meio da musicalização. 
 
Link do vídeo: 
https://youtu.be/DVvJ2OrJuLE  
 

https://youtu.be/6l9Y3mbds4E
https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY
https://youtu.be/DVvJ2OrJuLE


(EO)- O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Manifestar suas emoções e 
sentimentos em diferentes 
situações.            

 
 

09/04 
Sexta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: 
- Identificar as características 
dos animais através da escuta 
de quem fala. 
- Desenvolver a atenção, a 
imaginação e a oralidade. 
 

ASSUNTO: Data comemorativa: Dia Nacional da 
Biblioteca. 
- Explanação da importância da biblioteca e da 
pessoa responsável por ela: a bibliotecária. 
- Contação da história: Adivinhe quem sou ? 

Exploração da história através do livro paradidático, 
evidenciando as características dos animais. 

 


