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DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      14/06 

Segunda-feira 

               CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Festejo junino 

- Exploração de música junina, através do vídeo 

da música. - Link do vídeo:  

https://youtu.be/D-D3yWfO76g  

- AULA DE MÚSICA: exploração de alguns objetos 

sonoros, latas, potes, panelas. 

- Atividade xerocopiada. 

Obs.: A atividade deverá ser entregue no 

retorno presencial. 

(TS) Traços, sons, cores e formas.  
- Explorar a própria voz em brincadeiras 
cantadas, cantigas, acalantos, parlendas, 
músicas e melodias; 
- Explorar um vídeo sobre a música Cai, cai 
balão.               
 (TS) Traços, sons, cores e formas.                   
– Brincar com objetos sonoros. 

 
 

15/06 
Terça-feira 

(TS) Traços, sons, cores e formas.  
- Utilizar materiais variados com 
possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, 
texturas, superfície, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais; 
- Desenvolver a coordenação motora fina. 

 ASSUNTO– Brincadeiras: modelando comidinha. 
- Explicação da brincadeira comidinha de faz-de-
conta e da página 33 do livro. 
 
PARA CASA: Registro do livro página 33.                

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

 
 

16/06 
Quarta-feira 
 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas.  
- Explorar a própria voz em brincadeiras 
cantadas, cantigas, acalantos, parlendas, 
músicas e melodias.              
(EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Demonstrar o interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 

ASSUNTO – Gênero textual: parlenda  
- Exploração do cartaz com a parlenda e da 
música “Pula fogueira”. 
- Atividade xerocopiada em anexo. 

- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 

Concita. 

Obs.: A atividade deverá ser entregue no 

retorno presencial. 

 
17/06 

Quinta-feira 

(ET) Espaço, tempos, quantidades, 
relações e transformações. 
- Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (texturas, 
massa, tamanho). 

ASSUNTO – Brincadeiras: o fogãozinho 
- Explicação da brincadeira de faz-de-conta e da 
página 34 do livro. 
 

PARA CASA: Registro do livro pág. 34                

Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 

presencial.                                                                                        
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18/06 

Sexta-feira 

 (EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Explorar um vídeo sobre a história “Festa 
junina na floresta”. 
 

ASSUNTO – História: “Festa junina na floresta”. 
- Exploração da história através do vídeo - Turma 
do Folclore.  
- Link do vídeo: https://youtu.be/GQe3FkeYp14 
 

 


