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17/05 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ASSUNTO – Formas geométricas. 
- Exploração das formas geométricas através de 
imagens e objetos diversos. 
AULA DE MÚSICA - Instrumentos musicais.  
Professor George 

(ET) ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Identificar algumas formas geométricas: 
círculo e quadrado. 
(TS) TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
- Conhecer os diferentes instrumentos 
musicais e seus sons. 

 
 
 
 

18/05 
Terça-feira 

 

(ET) ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (peso, tamanho, 
cor, forma e etc.). 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com as crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
- Participar de situações de escuta para 
ampliar seu vocabulário. 

 

ASSUNTO – A forma dos brinquedos. 
- Retomada do assunto estudado na aula anterior 
através do vídeo sobre as formas geométricas. 
Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=nXbatpQjn-M 
 
- Exploração da página 18 do livro didático. 
- Registro da página 18. 
 
 
 

19/05 
 

Quarta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO: 
- Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e 
adultos; 

 

ASSUNTO – Guardando os brinquedos. 
- Exploração e registro do livro didático página 19. 
 

Contação de história com a Prof.ª Concita –  
A fábrica de brinquedos de Ana Cristina Santiago. 
 

CASA: Desenhar no caderno de desenho o brinquedo 
que você mais gosta de brincar. 
 
Obs.: o caderno de desenho e o livro deverá ser 
entregue no retorno presencial.  
 

20/05 
 

Quinta-feira 

(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, entre 
outros. 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir 
a leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do 

ASSUNTO - História das formas geométricas de 
Claudia Corrêa. 
- Exploração das formas geométricas através do vídeo; 
 
Link do vídeo: 
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adulto- leitor, a direção da leitura (de 
cima para baixo, da esquerda para a 
direita).  
(ET) ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Classificar objetos de acordo com suas 
formas e diferenças. 
 

 
21/05 

Sexta-feira 

(CG) CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. 
(TS) TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
- Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar) explorando cores, 
texturas, superfícies, planos, formas e 
volume ao criar objetos tridimensionais. 

 

ASSUNTO- Brincadeira de criança. 
- Exploração da página 20 do livro didático. 
- Explicação da atividade xerocopiada (em anexo). 
 
 
 
 
 

 


