
3ª Semana de: 19 a 23 de abril de 2021. 
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19/04 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Noções de quantidades. 
- Apresentação da música: 1,2,3 indiozinhos. 
Link: https://youtu.be/Fy-ZrEyWb1c   
Arte: desenho da interpretação da música no 
caderno, de acordo como viram no vídeo. 
 
 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser 
entregue no retorno presencial. 

(ET). Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
- Registrar a quantidade de 
objetos da mesma natureza. 
TS) Traços, sons, cores e formas. 
- Expressar livremente por meio 
de desenho e pintura. 
 

(CG) Corpo, gesto e 
movimentos. 
- Explorar possibilidades 
corporais nas situações de 
brincadeiras e seguindo 
orientações. 

Aula do profº Nério 
- Movimento corporal 

 
 
 

 
 

 
 

20/04 
Terça-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação  
- Reconhecer a sequência da 
narrativa. 
 
 

ASSUNTO: Gênero textual: lenda. 
- Apresentação do vídeo: A lenda de Mani-
mandioca. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zSBsJTSX3AE  
- Exploração através de imagens dos 
costumes dos índios. 
 

(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 
 - Expressar livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. - Estimular a 
concentração e esforço mental 
para dobrar o papel numa ordem 
correta e conseguir assim a 
figura desejada. 

ASSUNTO: Dobradura  
ARTE: através da arte da dobradura, 
confeccionar um índio. Instruções em anexo. 

 
21/04 

Quarta-feira 

 
 

FERIADO DIA DE TIRADENTES 
 
 
 

 

 
 

(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 

ASSUNTO: Composição geométrica. 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
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https://www.youtube.com/watch?v=zSBsJTSX3AE


 
 
 
 
 

22/04 
Quinta-feira 

 – Expressar livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 
 

- Apresentação do vídeo: a música das formas 
geométricas. 
Link:                      
https://www.youtube.com/watch?v=HcPMo
Ou1tSw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Registro do livro, página 40. 
- Material de apoio página 169. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Compreender o significado 
global de uma narrativa. 

Contação de história com a profª Concita. 

 
 

 
 
 

23/04 
Sexta-feira 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
- Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 
 

ASSUNTO: Formas geométricas. 
- Registro do livro, página 41. 
 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(TS)Traços, sons, cores e 
formas. 
- Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e 
instrumentos musicais durante 
brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais. 
 

Aula de Música com o profº George. 
- Sons dos instrumentos musicais usados pelos 
povos indígenas. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HcPMoOu1tSw
https://www.youtube.com/watch?v=HcPMoOu1tSw

