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24/05 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Gênero textual – Lista (Festa de 
aniversário). 
- Escrita de uma lista de elementos que compõem a 
festa de aniversário no livro, página 66. 
 
PARA CASA: Página 67. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Manipular textos e participar 
de situações de escuta para 
ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais. 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

- Pronunciar as sílabas orais de 
uma palavra.                                                                                                                                                                             

ASSUNTO - Exploração das palavras da lista da festa 
de aniversário. 
- Exploração de palavras da lista de aniversário 
(letra inicial, número de sílabas). 
 
 

 
 
 
 

25/05 
Terça-feira 

(ET)Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
- Utilizar conceitos básicos de 
tempo (agora, antes, hoje, 
amanhã, lento, rápido, devagar, 
depressa). 
 

ASSUNTO- Gênero textual – Calendário. 
- Exploração do calendário; 
- Apresentação do vídeo;  
Link: https://youtu.be/rFvOLJo3KPU  
Os Pequerruchos – Dia de festa. 
- Arte: desenho do bolo e das velas de aniversário no 
caderno de desenho. 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue 
no retorno presencial. 

 
26/05 

 
 
Quarta-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 – Convite. 
- Leitura do convite da página 68 do livro. 
 
PARA CASA: página 68 
                                
 

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

 
 
 
 
 
 
 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
- Relacionar números às suas 
respectivas quantidades. 

ASSUNTO- Leitura de imagem (Dia de festa). 
 
- Exploração e registro da cena, página 69 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 
 

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

ASSUNTO - Figuras geométricas – Semelhança e 
diferença. 
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27/05 
Quinta-feira 

– Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

- Classificação de objetos relacionando a sua forma 
geométrica. 
- Registro da página 70 do livro. 
 
PARA CASA: livro página 71. 
 
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. 

 
 

 
 
 
 

28/05 
Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Ampliar as relações 
interpessoais desenvolvendo 
atitudes de participação e 
cooperação. 

ASSUNTO – Autonomia – Organização do ambiente. 
 
- Exploração da cena da página 72 do livro. 
 

 
 
 

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

ASSUNTO: Som forte e fraco 
- Exploração dos sons através do próprio corpo com 
o professor George. 

 


