
4ª Semana de: 26 a 30 de abril de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      26/04 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO - Contação de história.             

“Cachinhos Dourados e os três ursos”                   

- Exploração da história através dos fantoches e 

trabalhar noções de tamanhos e quantidades.                                                                                              

- Aula de Música: Percepção dos sons 
Exploração de sons artificiais e sons naturais, 
com o Profº. George. 

                                             

(ET) - Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.                   -          
-  Demonstrar interesse e atenção nas 
leituras de histórias das quais participa. 

(TS) Traços, sons, cores e formas. 

- Imitar sons provenientes de fontes 
naturais (de animais, chuva, vento, etc.) 
e artificiais (toque de buzinas, telefone, 
brinquedos, etc.)                   

- Desenvolver oralidade e atenção. 

 
 

27/04 
Terça-feira 

(EF) –  Escuta,  fala,  pensamento  e 
imaginação. 
- Classificar objetos, considerando 

determinados atributo (tamanho, cor, 

peso, forma, etc.)                  

 ASSUNTO – Rotina: brincando com areia  

- Exploração de objetos com atributos diferentes. 

CASA: Registro do livro página 08 e a ficha 1.   

OBS.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.                                                    

 
 

28/04 
Quarta-feira 
 
 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.   
- Classificar objetos, considerando 
determinados atributo (tamanho, cor, 
peso, forma, etc.)                  

ASSUNTO: Seriação de objetos. 
- Organização de objetos com as mesmas 
características, através de uma caixa surpresa. 
 
- Contação de história com a Profª. Concita. 

 
29/04 

Quinta-feira 

(CG) – Corpo, gesto e movimento.             
- Demonstrar progressiva independência 
no cuidado do seu corpo. 
 

ASSUNTO - Rotina: lavando as mãos 
- Exploração de alguns hábitos de higiene 

pessoal, como (lavar as mãos antes das refeições, 

escovar os dentes, tomar banho e etc.)  

CASA: Registro do livro página 09. 

OBS.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.      

 
30/04 

Sexta-feira 

(EF) –  Escuta,  fala,  pensamento  e 
imaginação. 
- Perceber e compreender os animais que 
vivem no fundo do mar. 

(CG) – Corpo, gesto e movimento.            

- Apreciar um vídeo educativo 
compreendê-lo. 

ASSUNTO - Musicalização e leitura de imagens.                                        

- Exploração do vídeo da música “O peixinho no 

fundo do mar” https://youtu.be/bIcpZxa9YKQ    

- Exploração dos animais que vivem no fundo do 

mar, através de algumas imagens.                                                                        

- Caderno de Criatividade: Recortar de revistas 

ou livros figuras de animais do fundo do mar e 

colar no caderno de criatividade.   
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