
2ª Semana de: 12 a 16 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 

12/04 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Data Comemorativa: Dia Nacional da 
Arte. 
- Explicação sobre a importância da arte para o 
desenvolvimento infantil. 
- Retomada do assunto estudado sobre as obras de arte 
de Cândido Portinari: “Brincadeiras infantis” através de 
imagens. 

 
Aula de Música: Cantigas infantis – Prof. George. 
 
 
 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Reconhecer obras de arte.  
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Identificar elementos em obras de 
arte e em imagens diversas. 
- Vivenciar situações que envolvam 
música. 

 
 

13/04 
Terça-feira 

 

(ET) ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 

- Reconhecer e identificar os 

numerais de 1 a 5. 

- Inserção do numeral 6. 

- Perceber a presença de números em 
diferentes contextos de uso. 

 

ASSUNTO: Números de 1 a 6. 
- Retomada da sequência numérica: 1 a 5. 
- Estudo do numeral 6. 
- Exploração dos numerais, através da história: A 
fila dos números,  
 
CASA: Atividade xerocopiada. 
 

 
14/04 

Quarta-feira 

(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO: 
- Reconhecer seu nome através da 
escrita. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Relacionar através da história 
momentos do cotidiano. 
 
 

 

ASSUNTO: Identidade 
-Identificação do nome através das fichas na caixa 
surpresa.  
- Contação de história prof.ª Concita: João e o Pé de 
feijão do autor Joseph Jacobs. 
 

 
 
 
 

15/04 
Quinta-feira 

(CG) - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS: 

- Explorar formas de deslocamento 
no espaço (pular, salta, dançar), 
combinando movimentos e 
seguindo orientações. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 

- Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente, em 
brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias. 

ASSUNTO: Cantigas e brincadeiras de roda. 
 
- Reconhecimento das cantigas e brincadeiras de 
rodas através do vídeo. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZz6Bp2RC5s  

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hZz6Bp2RC5s


 
 

16/04 
Sexta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 

- Participar de situações de escuta 
em diferentes gêneros textuais. 
-Desenvolver a atenção, 
concentração e interação. 

ASSUNTO:  Gênero textual: Lista 
- Exploração das brincadeiras através do vídeo; 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4

