
1ª Semana de: 03 a 07 de maio de 2021. 

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 

03/05 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO – Como é gostoso brincar! Que brinquedo 
é? 
 - Exploração da caixa surpresa com os brinquedos da 
página 14 do livro e do vídeo. 
 - Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4 
Vídeo do Animazoo  
Aula de Música: Sons (animais, instrumentos, natureza, 
relógio e do próprio corpo). 
 

(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO: 
- Interagir com crianças da mesma faixa 
etária e adultos ao explorar espaços, 
materiais, objetos, brinquedos. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
- Identificar elementos da caixa 
surpresa. 
-Vivenciar situações que envolvam 
música e coordenação motora fina. 

 
 
 

04/05 
Terça-feira 

 

(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
- Cantar, gesticular e expressar 
emoções, acompanhando músicas, 
cantigas e jogos de imitação. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
- Desenvolver a coordenação motora e 
concentração. 

 

ASSUNTO - Gênero textual: parlenda - Senhor caçador. 
- Identificação dos personagens da tradição popular - 
Senhor caçador. 
- Revisão do livro da página 10. 
 
CASA: registro da página 10 no livro. 
 
Obs¹.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
Obs².: providenciar para a aula de amanhã dia 05/04, 
meia usada de cano longo e folhas de jornal ou 
revistas. 
 

 
 
 

05/05 
  Quarta-feira 

(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO: 
- Interagir com crianças da mesma faixa-
etária e adultos ao explorar materiais, 
objetos e brinquedos. 
(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, 
entre outros. 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Participar de situações de escuta para 
ampliar seu vocabulário.  

ASSUNTO - Como é gostoso brincar! Que brinquedo é? 
- Exploração da página 15 do livro. 
- Confecção da bola de meia. 

Contação de história com a professora Concita. 
 
- CASA: registro da página 15 no livro. 
 
Obs.:   o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

06/05 
Quinta-feira 

((TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
-Traçar marcas gráficas em diferentes 
suportes, usando instrumentos 
riscantes e tintas. 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
-Perceber que as letras tem nomes. 

ASSUNTO – Estudo da letra: “A” 
- Exploração da vogal “A” através de imagens e vídeo. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN_Cl1AKboY  
GUGUDADA - O Alfabeto Fonético  
CASA: atividade xerocopiada. 
 
Obs¹.: a atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS - DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4
https://www.youtube.com/watch?v=eN_Cl1AKboY


Obs².: providenciar o molde do cartão (em anexo), 
uma foto da mamãe e cola para a aula do dia 07/05 - 
sexta-feira.  
 

 
 
 

07/05 
Sexta-feira 

(EF) ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Desenvolver a linguagem oral e a 
criatividade. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 

- Desenvolver a atenção, 
concentração e interação. 
- Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente, em 
brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias. 

ASSUNTO – Recorte e colagem 
- Realização da colagem da foto da mamãe no molde do 
porta-retrato (em anexo). 
- Exploração do vídeo em homenagem ao dia das mães. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pOZTQ4Alh6U  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOZTQ4Alh6U

