
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 

2ª Semana de: 05 a 09 de abril de 2021 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      05/04 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO: Estudo do próprio nome. 
- Exploração do nome das crianças através da 
fichas modelos. 
- Aula de Música: Profº George, “Chamadinha 
cantada”. 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

- Identificar o próprio nome. 
 

 
 

06/04 
Terça-feira 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias. 
 
 

ASSUNTO: Musicalização  
- Exploração da música relacionando-a com os 
nomes das crianças. 
 - Exploração do vídeo  - A canoa virou ( Com os 
Pequerruchos). 
  https://youtu.be/rJDZTW2hG_0       
 

 
 

07/04 
Quarta-feira 
 
 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Identificar as formas geométricas 
círculo, quadrado e triângulo aplicando a 
objetos do dia a dia. 

ASSUNTO: - Formas geométricas 
- Exploração das formas geométricas (círculo, 
quadrado e triângulo), através de objetos com o 
mesmo formato geométrico que possam ser 
encontrados em casa.   
Ex. bola, janela, chapéu do palhaço e outros. 
 
- Contação de história com a Profª Concita. 
 

 
08/04 

Quinta-feira 

 (ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Perceber, pela comparação, as 
diferenças entre os objetos, utilizando, 
gradativamente, termos como “grande, 
pequeno, maior, menor, grosso, fino, 
pesado, leve”. 
- Aprimorar os conceitos matemáticos 
maior/menor, através de um vídeo 
lúdico. 

ASSUNTO:  Noções de Maior e Menor 
- Exploração de materiais concretos, como 
brinquedos e outros objetos para fazer a 
comparação. 
 
- Exploração do vídeo. “Conceitos matemáticos”. 
Maior e Menor  - Árvore do saber. 
Link: https://youtu.be/SfE7mIPFXZc   

 
09/04 

 
Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

– Relatar experiências e fatos 
acontecidos, história ouvidas, filmes ou 
peça teatrais assistidos etc. 
- Identificar algumas cores existentes na 
história e identificar as cores primárias 
através de um vídeo lúdico. 

ASSUNTO:  História: O Gato Xadrez 
- Exploração das cores através da imagem do 
corpo do gato. 

 

 

https://youtu.be/rJDZTW2hG_0
https://youtu.be/SfE7mIPFXZc

