
 

 

2ª Semana de 07 a 11 de junho de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      07/06 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Data comemorativa: meio 

ambiente. 

- Explicação da data e exploração de algumas 

imagens relacionadas ao meio ambiente. 

- AULA DE MÚSICA: exploração de alguns 

instrumentos típicos dos Festejos Juninos 

(maracá e triângulo). 

PARA CASA – Atividade xerocopiada. 

Obs.: A atividade deverá ser entregue no 

retorno presencial. 

 (ET) – Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.                                
– Compreender, progressivamente a 
importância do meio ambiente e 
desenvolver hábitos de preservação; 
- Desenvolver a coordenação motora fina. 
(TS) Traços, sons, cores e formas.                   
– Explorar alguns instrumentos musicais 
de cultura diversas (africanas, indígena, 
etc.). 
 

 
 

08/06 
Terça-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Entender diferentes realidades, tendo a 
experiência de se colocar no lugar do 
outro. 
(ET) – Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações 
- Utilizar conceitos básicos de tempo 
(agora, antes, durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, rápido, depressa, devagar). 

 ASSUNTO – Brincadeira: faz de conta 
- Explicação da brincadeira “banho de faz-de-
conta” e das páginas 29 e 47 do livro.     

PARA CASA: Registro do livro págs. 29 e 47                 

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

 
 

09/06 
Quarta-feira 
 
 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Promover a socialização entre a 
comunidade escolar e resgatar valores 
familiares e cívicos por meio de 
homenagens e apresentações; 
- Demonstrar o interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 

ASSUNTO – Festejos juninos 
- Exploração do assunto com algumas imagens 
referente a data. Como: danças populares, 
comidas típicas da época, brincadeiras, etc. 
PARA CASA – Atividade xerocopiada. 

- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 

Concita. 

Obs¹.: Providenciar uma caixinha de massa de 

modelar para atividade do dia 11/06, sexta-

feira.  

Obs².: A atividade deverá ser entregue no 

retorno presencial. 

                                               CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
                                    AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 



 
10/06 

Quinta-feira 

(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias inventadas, tirinhas, 
cartazes de sala, cardápios, notícias etc.) 
          
 

ASSUNTO – Brincadeiras: um, dois, feijão com 
arroz... 
- Exploração da parlenda “Um, dois, feijão com 
arroz” e explicação da página 31 do livro. 
PARA CASA: Registro do livro pág. 31                

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.                                                                                

  

 
11/06 

Sexta-feira 

(TS) Traços, sons, cores e formas.      
- Modelar espontaneamente e em 
situações planejadas pelo adulto, 
utilizando argila e massa de modelar.               

ASSUNTO – Musicalização: “Resgate dos 
brinquedos dos anos 80” 
- Exploração do brinquedo pião e fazer a 
modelagem com massinha. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no 

retorno presencial. 

 


