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

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 
 

24/05 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ASSUNTO – Apresentação da Unidade 2: eu sou 
assim... 
- Exploração da página 21 do livro didático. 
-Aula de música, sons forte e fraco. 
 
Obs.: providenciar para a aula de amanhã dia 
25/05, um espelho pequeno. 
 

(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO; 
- Participar de situações de escuta de textos 
e realizar leitura através de imagens. 
(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; 
- Explorar diferentes movimentos ao som 
de uma música. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
- Participar de situações, com a orientação 
do professor que envolvam uma sequência 
musical, seguindo os símbolos (bater as 
mãos, abrir e fechar as mãos, bater os pés, 
entre outros.) 

 

 
 
 

25/05 
Terça-feira 

 

(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO; 
- Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 
- Comunicar-se com colegas e os adultos 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 
(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, rasgar, folhear, entre 
outros. 

 

ASSUNTO - Identidade: meu rosto. 
 
- Exploração das características físicas do rosto 
através de um espelho e vídeo:  
    Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1d4Qj7HeYxI  - 
Me miro no espelho- Paco o marinheiro. 
 
- Explicação e registro da página 22 do livro. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 

26/05 
   Quarta-feira 

(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO: 
- Compartilhar os objetos e espaços com 
crianças da mesma faixa etária. 
(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
entre outros. 

 

ASSUNTO – Minha mãozinha (carimbo com as mãos). 
 
- Exploração e registro do livro didático página 24. 

- Contação de história com a professora Concita. 
 

CASA: registro do livro didático, página 24. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

                                                  CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
   AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS:DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1d4Qj7HeYxI


 
27/05 

Quinta-feira 

 (CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, entre outros. 
- Reconhecer as partes do corpo 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Desenvolver a atenção, percepção e 
concentração, através do vídeo. 

ASSUNTO – Coordenação motora ampla: partes do 
corpo. 
- Exploração e reconhecimento das partes do corpo 
através de imagens e vídeo. 
 
- Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=YKP7xvuHmZU: 
- Pop Pop – Bob Zoom 
 
 

28/05 
 

Sexta-feira 

(EO) – O EU, O NÓS E O OUTRO; 
- Perceber que as pessoas têm 
características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 
- Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa-etária e adultos. 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 

 

ASSUNTO - Silhueta: nosso corpo é assim... 
 
- Exploração das partes do corpo através de imagens 
e registro da página 23 do livro didático. 
 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKP7xvuHmZU

