
4ª Semana de: 24 a 28 de maio de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
 
 
      24/05 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Conceitos matemáticos: leve e 

pesado.                                                

  – Explicação dos conceito e exploração do 

vídeo. 

https://youtu.be/9Uhjv1RH7Ls 

- AULA DE MÚSICA: explicação de alguns sons 

(forte e fraco) com o professor George 

 

 (ET) – Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.                                
– Identificar características de objetos e 
materiais, consistências (duro, mole), 
temperatura (frio, quente), peso (leve, 
pesado) e textura (áspero, liso), 
verbalizando, à sua maneira, as suas 
percepções; 
- Explorar um vídeo sobre o conceito de 
leve e pesado. 
(TS) Traços, sons, cores e formas.                   
– Perceber gradativamente, a diferença 
entre algumas das propriedades do som 
(grave e agudo, forte e fraco, curto e 
longo).                                                                       

 
 
 
 

25/05 
Terça-feira 

(CG) – Corpo, gesto e movimento. 
- Demonstrar progressiva independência 
no cuidado do seu corpo. 
- Exploração de um vídeo lúdico sobre os 
cuidados com o nosso corpo. 
 

 ASSUNTO - Rotina: higiene pessoal 
                                                                                      
– Exploração de alguns cuidados importantes que 
devemos ter com o nosso corpo, através de um 
vídeo.  
Bob Zoom - Higiene é Saúde  
 https://youtu.be/htAWzK2lZ_c 
 
- Explicação da página 32 do livro.     

CASA: Registro do livro pág. 32.                     

Obs¹.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial.   

Obs².: Providenciar uma laranja descascada, 
água e um recipiente de plástico para uma 
receita na quinta-feira, dia 27.                                                                                       

 
 

26/05 
Quarta-feira 
 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas. 
- Cantar pequenos trechos de uma 
música; 
- Exploração de um vídeo lúdico. 
(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Demonstrar o interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 

ASSUNTO – Musicalização: música PIMPOM 
- Exploração do boneco PIMPOM, feito com 
sucata (papelão) e do vídeo. 
  https://youtu.be/TUj1YBE5PeY 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 
Concita. 
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27/05 

Quinta-feira 

(EO) – O eu, o outro e nós. 
 - Demonstrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e 
adultos; 
- Apreciar a arte culinária, participando na 
preparação de seus próprios alimentos. 
 

ASSUNTO -  Rotina: preparando uma receita. 
- Exploração de uma receita culinária “Suco de 
laranja” e explicação do assunto do livro do 
página 35. 
CASA: Registro do livro pág. 35                      

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.            

 
28/05 

Sexta-feira 

(CG) – Corpo, gesto e movimento. 
- Explorar brinquedos e brincadeiras que 
promovam deslocamento e deslizamento, 
como triciclos, cavalinhos de madeira, 
brinquedos de puxar, etc. 
- Promover o interesse por um brinquedo 
popular. 
- Exploração de um vídeo explicativo. 

ASSUNTO – “Resgate dos brinquedos dos anos 
80” – Pião. 
- Exploração do brinquedo “Pião” e explicação da 
brincadeira. 

 


