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07/06 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Tangram 
- Exploração das peças do Tangram (Material de 
apoio); 
- Registro da página 79 do livro. 
 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
Classificar objetos e figuras 
de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 
 

(CG)Corpo, gesto e 
movimentos. 
- Explorar possibilidades 
corporais nas situações de 
brincadeiras e seguindo 
orientações. 

Aula do profº Nério 
- Movimento corporal. 

 
 
 

 
 

 
 

08/06 
Terça-feira 

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

ASSUNTO - Datas comemorativas – Carnaval 
- Exploração de imagens sobre as características do 
carnaval nas diferentes regiões.   
- Leitura de imagens da página 80 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

(ET) Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
- Classificar objetos e figuras 
de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

ASSUNTO -  Noção de tamanho: pequeno, médio e 
grande ( P/M/G). 
- Exploração de imagens com tamanhos diferentes. 
 
PARA CASA: página 81 do livro. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 
 
 
 
 
 
 

09/06 
Quarta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
 – Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas ou 
grupos diversos. 
 
 
 

ASSUNTO - Datas comemorativas – Festival de 
Parintins. 
- Exploração da imagem da página 82 no livro. 
- Apresentação do vídeo – Festival de Parintins. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=knbSyoL0l-E  
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 
 
 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

   PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=knbSyoL0l-E


 
 
 

10/06 
Quinta-feira 

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

ASSUNTO - Gênero textual – Cantiga  
- Leitura da cantiga Boi de mamão. 
- Registro do livro, na página 83. 
 
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 profª Concita. 

 

 
 
 
 
 
 

11/06 
  Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
- Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas ou 
grupos diversos. 

ASSUNTO - Festa popular – Forró 
- Apresentação   do vídeo – Asa Branca 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8  
- Exploração da imagem da página 84 do livro.  
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(TS)Traços, sons, cores e 
formas. 
- Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e 
instrumentos musicais. 
 

ASSUNTO - Sons dos instrumentos musicais. 
- Sanfona, zabumba e triângulo relacionado as festas 
populares. Ex.: forró e xote. 
- Aula de música. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8

