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      17/05 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Cores e formas.                                                 

- Exploração das cores e formas através de uma 

atividade lúdica com papéis criativos e copos 

descartáveis. 

- AULA DE MÚSICA: sons (lento e rápido) com o 

professor George.                                           

 (TS) – Traços, sons, cores e formas.              
- Identificar e nomear as cores e formas;                                 
- Experimentar sons produzidos pelo 
próprio corpo, como bater palmas, bater 
os pés, estalar a língua, etc. 

 
 

18/05 
Terça-feira 

(CG) – Corpo, gesto e movimento. 
- Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo 
orientações; 
- Desenvolver a coordenação motora 
ampla e agilidade. 

ASSUNTO – Cantiga   
- Exploração da cantiga popular “Coelhinho” e 
explicação da página 20 do livro.     
CASA: Registro do livro página 20.                     

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.                                                                                        

 
 

19/05 
Quarta-feira 
 
 

(EF) –  Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Aprimorar a interpretação cognitiva 
através do uso dos sentidos (como 
usamos eles e para que serve); 
- Desenvolver a percepção visual através 
de algumas imagens. 

ASSUNTO –  Os cinco sentidos. 
- Identificação e diferenciação dos sentidos, 
aprendendo como cada um deles funciona e 
opera no corpo humano. 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 
Concita. 
 

 
20/05 

Quinta-feira 

(CG) – Corpo, gesto e movimento. 
 - Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras. 

ASSUNTO -  Brincadeira: coelhinho, sai da toca! 
- Explicação da brincadeira “Coelhinho, sai da 
toca! Exploração da página 21 do livro. 
CASA: Registro do livro pág. 21                       

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.            

 
21/05 

Sexta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Proporcionar o desenvolvimento da 
linguagem oral e o gosto pela leitura e 
proporcionar o desenvolvimento social e 
emocional.          

 
 

ASSUNTO – Paradidático Chocrível Kids. 
- Apresentação do livro. 
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