
Semana de 19 a 23 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE  ATIVIDADES 

 
 
 
 
     19/04 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO:  - DATA COMEMORATIVA: Dia do Índio   
- Contação de história com recursos próprios sobre 
Os índios no Brasil (texto em anexo); 
- ALFABETO: exploração das letras da palavra ÍNDIO;  
- ARTE: Desenho livre do índio, no caderno de 
desenho. 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 

(EF). Escuta, fala, pensamento 
e imaginação 
- Demonstrar interesse pela 
audição de histórias; 
- Reconhecer as letras do 
alfabeto na palavra INDIO; 
(TS) Traços, sons, cores e 
formas 
- Expressar diferentes formas 
por meio do desenho. 
 

 
 
 
 
 

20/04 
Terça-feira 

 

(E0) O eu, o outro e o nós 
- Reconhecer a moradia como 
espaço de convivência familiar; 
- Reconhecer diferentes tipos 
de moradia;  
(EF). Escuta, fala, pensamento 
e imaginação 
- Demonstrar interesse pela 
audição de histórias; 
(TS) Traços, sons, cores e 
formas 
- Explorar diferentes formas de 
expressão por meio do registro. 

ASSUNTO: Tipos de moradia 
- Exploração do vídeo infantil “Os Três Porquinhos”  
Link.   
https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o 

- MORADIA: Minha casa é assim. 
- Exploração e registro do livro página 29. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno presencial. 

       
21/04 

Quarta-feira 

 

FERIADO 

DIA DE TIRADENTES 

 
 
 

22/04 
Quinta-feira 

(EF). Escuta, fala, pensamento 
e imaginação 
- Expressar ideias desejos e 
sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral; 
- Reconhecer algumas letras do 
alfabeto; 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 

ASSUNTO:  MORADIA: os cômodos da casa 
 - Exploração de imagens dos cômodos da casa (sala, 
cozinha, banheiro, quarto); 
- ALFABETO: exploração das letras do alfabeto nas 
palavras: sala, cozinha, banheiro, quarto; 
- Exploração e registro do livro página 30. 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM TIA CONCITA: Tipos de 
moradia. 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno presencial. 

 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ- ESCOLA I - PROFESSORAS: Olívia, Sania, Sanzya 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o


necessidades em situações 
diversas; 
(TS) Traços, sons, cores e 
formas 
- Manifestar apreciação por 
imagens diversas. 
 

 
 
 
 

23/04 
Sexta-feira 

(EF). Escuta, fala, pensamento 
e imaginação 
- Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas 
vivências por meio da 
linguagem oral;  
- Demonstrar interesse por 
diferentes gêneros textuais; 
 

ASSUNTO:  IDENTIDADE: aniversário  
 - Leitura de imagem da página 32, exploração e 
registro da respectiva página; 
- GÊNERO TEXTUAL: Lista  
 - Construção de uma lista de elementos que contém 
em um aniversário. 
Aula de Música: Percepção sonora com 
instrumentos musicais, com o professor George. 
 
CASA:  livro página 31 
 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno presencial. 

 
 


