
1ª Semana de: 31 de maio a 04 de junho de 2021. 

DATA SÉRIE: PRÉ – ESCOLA II ATIVIDADES 

 
 

31/05 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Festa junina. 
- Exploração de imagens referente a festa junina (balão, 
pipoca, espiga de milho, camisa xadrez, vestido 
quadriculado, chapéu de palha, bandeirinha, etc) 
- Contação de histórias a partir das imagens exploradas. 
 - Exploração da cena e registro da página 73 do livro. 
 
 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Manifestar interesse e 
respeito por diferentes 
culturas e modos de vida. 
 

 
 
 

 
 

 
 

01/06 
Terça-feira 

(EF)Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
- Levantar hipóteses em 
relação à linguagem 
escrita, realizando 
registros de palavras por 
meio de escrita 
espontânea. 
 

ASSUNTO- Gênero textual: cantiga  
- Leitura da cantiga Festa de São João e registro na 
página 74 do livro. 
 
PARA CASA: Atividade em anexo. 
 
Obs.: O livro e a atividade xerocopiada deverão ser 
entregues no retorno presencial. 
 

(TS)Traços, sons, cores e 
formas. 
– Utilizar sons produzidos 
por materiais durante 
brincadeiras de faz de 
conta, criações musicais, 
festas. 

ASSUNTO- Percepção auditiva  
- Identificação dos sons dos instrumentos da página 75. 
- Leitura dos nomes dos instrumentos. 
- Exploração e registro da página 75 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 
 
 
 
 
 

02/06 
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: lista  
-Exploração de imagens de comidas típicas e registro 
da página 76 do livro. 
 
PARA CASA: Atividade em anexo. 
                                
 

Obs.: O livro e a atividade xerocopiada deverão ser 
entregues no retorno presencial. 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
– Classificar objetos, 
considerando 
determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, 
forma, etc). 

ASSUNTO- Sequência: cores. 
 
-Registro da página 77 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

   PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE 
 



 
 

03/06 
Quinta-feira 

 
                                       FERIADO – CORPUS CHRISTI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

04/06 
Sexta-feira 

(EF)Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
– Expressar ideias, desejos 
e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
de fotos, desenhos e 
outras formas de 
expressão. 

ASSUNTO – Leitura de imagens  
- Exploração de imagens das brincadeiras e jogos em 
festa junina na página 78 do livro. 
- Ilustração de uma brincadeira ou jogo no caderno de 
desenho. 
 

PARA CASA: Atividade em anexo. 
 
 
Obs.: O caderno e a atividade xerocopiada deverão 
ser entregues no retorno presencial. 

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

ASSUNTO: Monossolfa  
- Combinação dos sons com os movimentos das mãos, 
Profº George 

 


