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DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
 
      O3/05 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Noção de posições (perto/longe).    

– Explicação do conceito perto e longe e 

exploração do vídeo “Perto e longe”.                      -  

Link: https://youtu.be/LfArvKILLgI       

- AULA DE MÚSICA: exploração de Instrumentos 

musicais com o professor George. 

 

                                             

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.                   -          
-  Compreender em situações reais e 
significativas, expressões de localização 
como dentro e fora, longe e perto, em 
cima e embaixo, de um lado e do outro, 
etc.                                                      
- Ter noções de posições (perto/longe), 
através de um vídeo lúdico.                        
(TS) – Traços, sons, cores e formas.             
- Conhecer o som de alguns 
instrumentos musicais, tendo a 
oportunidade de explorá-lo. 

 
 

04/05 
Terça-feira 

(EO) –  O eu, o outro e o nós. 
- Compartilhar os objetos e os espaços 
com criança da mesma faixa etária e 
adultos.                                                                       
- Reconhecer a importância de ingerir 
alimentos saudáveis e higienizados para 
sua própria saúde. 
 

 ASSUNTO – Rotina: hora do lanche                        

- Exploração de alguns alimentos saudáveis para 

uma boa alimentação na página 10 do livro. 

CASA: Registro do livro página 10.   

Obs¹.: Providenciar uma foto da MÃE, cola, 
palito de picolé, tesoura sem ponta, papel A4 
(chamex) e giz de cera para atividade do dia 
07/05, sexta-feira. 
 Obs².: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.                                                                                   

 
 

05/05 
Quarta-feira 
 
 

(ET)- Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.   
- Identificar símbolos numéricos até 05.         
-  Identificar e nomear os numerais de 01 
a 05, através de vídeo. 

ASSUNTO - Números de 01 a 05. 
-  Exploração do vídeo “Vamos contar até 5”? E 
explicação do assunto. 
Link: https://youtu.be/kS6xHPC81oA  
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com a profª Concita. 

 
06/05 

Quinta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peça teatrais 
assistidos etc. 
 - Apreciar um vídeo lúdico para melhor 
compreensão do assunto.  

ASSUNTO - Rotina: varal da rotina 
 - Exploração da página 11 do livro e o vídeo “Tem 
hora pra tudo”. 
Link:   https://youtu.be/oHkd1EC-BPE    
CASA: Registro do livro página 11 .                       

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.           
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07/05 

Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Reconhecer o significado das datas 
comemorativas e festas escolares, 
diferenciando-os das datas festivas. 
- Desenvolver a coordenação motora 
livre e a criatividade. 

ASSUNTO - Data comemorativa - Dia das Mães.                                        
- Exploração da data e a confecção de uma 
florzinha com ajuda das mãos. 

CASA: Caderno de Criatividade: colar a foto da 

mamãe.  

Obs.: O caderno de Criatividade deverá ser entregue 

no retorno presencial.       

 


