
3ª Semana de: 19 a 23 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      19/04 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO: Data Comemorativa - 19 de abril dia 
do Índio. 
- Leitura de imagem. 
- Exploração do vídeo: Turma do folclore: 
Celebrando na aldeia o dia do Índio (saci, 
currupira...) 
https://youtu.be/JPa0Epb7BvE 

- Explorar algumas imagens relacionadas a 
cultura indígena. (Vestimentas, moradia e o que 
usam na cabeça). 
- Aula de Música: Ritmos através do corpo Profº 
George.   
 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.                   -          
-  Conhecer, valorizar e respeitar os 
diferentes aspectos culturais de cada 
povo.                                                  

- Desenvolver oralidade e atenção. 

 

 
 

20/04 
Terça-feira 

(EO) – Eu, o outro e o nós:  
 - Compartilhar os objetos e os 
espaços com crianças da mesma 
faixa etária e adultos. 

ASSUNTO: Rotina – Caixa de Tesouro 

-Exploração da caixa surpresa com 
brinquedos e outros objetos. Registro do 
livro página 05. 

 
 

21/04 
Quarta-feira 
 
 

FERIADO 
DIA DE TIRADENTES 

 
22/04 

Quinta-feira 

 (EF) –  Escuta,  fala,  pensamento  e 
imaginação. 

- Demonstrar interesse  e atenção ao ouvir 
a leitura de história e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do 
adulto leitor, a direção da leitura (de cima 
para baixo, da esquerda para direita). 

ASSUNTO: Rotina -   Biblioteca de sala          
  - Exploração de alguns livros que fazem 
parte de uma biblioteca da escola.                     
  - Exploração e registro do livro página 07). 
             
 

 

 
23/04 

Sexta-feira 

(CG) – Corpo, gesto e movimento.            
- Movimentar partes do corpo para 
exprimir corporalmente emoções, 
necessidades e desejos.              - 
Apreciar um vídeo educativo 
compreendê-lo. 

 

ASSUNTO: Musicalização 
- Exploração do vídeo da música “Cabeça, 
ombro, joelho e pé” 
https://youtu.be/vDee2bF8Xls 
- Caderno de Atividade: Fazer o carimbo das 
mãos, pintando com tinta guache. 
-  Contação de história com a  Profª Concita. 
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