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17/05 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Apresentacão do paradidático – 
Chocrível. 
- Paradidático será trabalhado em forma de 
projeto para Mostra Cultural. 
- Exploração do livro. 
 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Desenvolver a oralidade e 
habilidades argumentativas. 

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

– Relacionar números às suas 
respectivas quantidades. 
 

ASSUNTO-  Números e quantidades. 
- Exploração e registro da página 57 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 
 

 
 

 
 

18/05 
Terça-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos, por 
meio de escrita espontânea. 
 

ASSUNTO- Gênero textual – Lista de compras. 
 
- Leitura do texto da página 58 do livro. 
- Registro da página 58. 
 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(ET)Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
– Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 
 

ASSUNTO - Quilograma ou litro? 
-Exploração das imagens do Material de apoio 
página 171 do livro. 
- Recorte e colagem das imagens na página 59 
do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 
19/05 

Quarta-feira 
 
 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivencias, 
por meio da linguagem oral e 
escrita de fotos, desenhos e outras 
formas de expressões, de 
observação gráfica ou de leitura. 
 

ASSUNTO- Profissões (Gente que trabalha na 
rua). 
- Exploração das imagens da página 60 do 
livro. 
- Exploração das palavras da página 177 do 
Material de apoio. 
- Registro da página 60.  
                                
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 
 

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

ASSUNTO – Conceitos básicos de tempo - Esta 
rua já foi assim. 
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- Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

- Exploração do agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 
depressa, devagar, da página 61 do livro. 
 
PARA CASA: página 62 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 
 

20/05 
Quinta-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Manusear diferentes 
instrumentos e suportes de escrita 
para desenhar, traçar números e 
outros sinais gráficos. 
 

ASSUNTO – Brincadeira - Rua de lazer. 
- Exploração e registro da página 63 do livro. 
 
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. 

 
 

 
 
 
 

21/05 
Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. 
 

ASSUNTO – Brincadeira - Bombardeio de fios. 

- Exploração e registro da página 64 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

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

ASSUNTO -  Música e movimentos. 
Professor George. 

 


