
                                                     3ª Semana de: 12 a 16 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      12/04 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO: Numerais 1, 2 e 3 
- Exploração dos numerais, através das fichas 
modelos.  
- Aula de Música: Profº George.  
- Exploração da música” 1 2 3 Indiozinhos”. 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Contar oralmente objetos, pessoas, 
livros em contextos diversos; 
- Identificar símbolos numéricos até 3. 

 
 

13/04 
Terça-feira 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Contar oralmente objetos, pessoas, 
livros e etc em contextos diversos. 
- Registrar com números a quantidade de 
objetos da mesma natureza. 
 

ASSUNTO:  Contagem  
- Exploração de objetos, fazendo a separação 
dos elementos semelhantes, através da caixa 
surpresa. 
 

 
 

14/04 
Quarta-feira 
 
 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Conhecer a biografia de Monteiro 
Lobato e alguns personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo. 
- Criar oportunidade de aplicação dos 
conhecimentos adquiridos em situações 
da vida cotidiana. 

ASSUNTO: O Sítio do Picapau Amarelo 
- Exploração do autor e a personagem do 
sítio, a Emília. 
 
- Contação de história com a Profª Concita. 
 
https://youtu.be/vYcHA-1kT94  

 
15/04 

Quinta-feira 

 (EO) – Eu, o outro e o nós: 
- Reconhecer e valorizar cada membro da 
família e momentos da história com base 
nas ilustrações. 
 (EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

- Identificar personagens na história. 

ASSUNTO: Dedoches 
- Contação de história: Família dos dedinhos 
- Exploração da história com fantoches dos 
personagens. 
 

 
16/04 

 
Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

– Conhecer alguns personagens do Sítio 
do Picapau Amarelo, através de um vídeo; 
- Incentivar e conscientizar a importância 
da leitura. 

ASSUNTO: Data comemorativa: Dia do Livro 
Infantil. 
- Exploração da importância da data, através de 
um vídeo que fala sobre o pai do livro infantil.  
“Monteiro Lobato”. 
 
Link: https://youtu.be/1EYqSor3p3M  
 

 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 

https://youtu.be/vYcHA-1kT94
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