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03/05 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Gênero textual: parlenda – “Vizinho”. 
- Leitura e registro da parlenda no livro página 47. 
  
Obs¹.:Providenciar papelão, barbante, duas 
tampinhas, papel A4, tinta vermelha, tesoura cola, 
para atividade do dia 04/05; 
Obs².: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Reconhecer, repetir, contar 
e registrar parlendas. 
 

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

Aula do profº. Nério 
- Movimento corporal. 

 
 
 

 
 

 
 

04/05 
Terça-feira 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 

- Conhecer a função social dos 
números. 

ASSUNTO -  Números vizinhos.  
- Exploração dos números através de cartaz. 
- Registro da atividades em anexo. 
 
CASA: Registro no livro, página 48. 
 
 
Obs.: O livro e a atividade xerocopiada deveram 
ser entregues no retorno presencial. 
 

(CG) Corpo, gesto e 
movimentos. 
- Utilizar materiais diversos de 
maneira criativa e adequada. 
 

ASSUNTO: Dia das Mães 
Arte: Confecção de um coração feito de papelão. 
 

 
 
 

05/05 
Quarta-feira 

 
 
 
 

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

ASSUNTO: Jogo da Construção. 
 
- Registro no livro página 49 
 
 

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 
 
 

06/05 
Quinta-feira 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
-Registrar a quantidade de 
objetos da mesma natureza. 

ASSUNTO - Números e quantidades. 
 
- Dramatização da cantiga: “Fui morar numa 
casinha”, executando os gestos. 
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 - Registro no livro, página 50. 
 
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 prof.ª Concita. 

 
 

 
 
 
 

07/05 
Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
- Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
 
(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 
-Expressar livremente por meio 
de desenho e pintura. 

ASSUNTO -  Data comemorativa – Dia das mães. 
-Apresentação da história “Mãe de todos os tipos”. 
Link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=gFvKdYPh3X4  
 
- Desenho da mãe, no caderno de desenho. 

 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 

(CG)Corpo, gestos e 
movimentos 
- Expressar diferentes 
emoções utilizando a 
linguagem do corpo. 

ASSUNTO – Aula de música Profº George 
 
- Intensidade Musical (sons grave e agudo). 
- Exploração da música e vídeo. 
Link da música:  
https://youtu.be/17u83vHmRVo  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFvKdYPh3X4
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