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      10/05 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Cores primárias: vermelho, amarelo 
e azul.                                                                              

- Exploração das cores primárias através de 
figuras que representam as cores, sol amarelo, 
maçã vermelha e através de um vídeo “Cores 
primárias”                                               
- Link do vídeo: https://youtu.be/d0M2XSjCp5c  
 
- AULA DE MÚSICA: sons grave/agudo, 
forte/fraco e curto/longo com o professor 
George.   
               
Obs.: Providenciar algodão, caroços de feijão e 
copo descartável 

 (TS) – Traços, sons, cores e formas.               
- Perceber a composição de cores por 
meio da mistura de tintas;  
-Identificar e nomear as cores primárias, 
através de um vídeo lúdico;                    

      -Perceber gradativamente, a diferença 
entre algumas das propriedades do som 
(grave e agudo, forte e fraco, curto e 
longo).              

 
 

11/05 
Terça-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Compartilhar com outras crianças, 
situações de cuidado com plantas. 
 

 ASSUNTO – Rotina: cuidando da horta 
- Exploração do assunto da página 22 do livro e 
experiência com o feijão. 
-  
CASA: Registro do livro pág. 22                        
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial.                                                                                        

 
 

12/05 
Quarta-feira 
 
 

(EO) –  O eu, o outro e o nós. 
- Promover a interação social entre os 
alunos e oferecer a oportunidade de 
comemoração de uma data especial. 
 

ASSUNTO – Festa de aniversário.                  
 - Exploração e explicação da data de aniversário. 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 
Concita. 
 

 
13/05 

Quinta-feira 

 (ET) – Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Observar, relatar e descrever incidentes 
do cotidiano e fenômenos naturais (luz 
solar, vento, chuva e etc). 
 

ASSUNTO -  Rotina: como está o dia hoje? 
- Explicação do assunto da página 23 do livro. 
 

CASA: Registro do livro pág. 11                        

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.            

 
14/05 

 
Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Conhecer alguns contos clássicos, como 
Chapeuzinho vermelho e Os  três 
porquinhos.         
-Desenvolver a coordenação motora e a 
criatividade. 
 
 

ASSUNTO – Contação de história “Chapeuzinho 
vermelho” 
- Exploração da história através de fantoches 
dos personagens. 

CASA -  Caderno de Criatividade: desenho livre 

(personagens da história). 

Obs.: O caderno de Criatividade deverá ser 

entregue no retorno presencial.            

 

                                               CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
                                    AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 


