
 

 

4ª Semana de: 21 a 25 de junho de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      21/06 

Segunda-feira 
 
 
 
 
 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Festejo junino. 
- Exploração da caixa surpresa com elementos 
que representam as festas juninas.  
Chapéu de palha, milho, pipoca, vestimentas 
juninas, etc. 
- AULA DE MÚSICA: exploração de músicas 

juninas. 

 

(EO) – Eu, o outro e o nós.                           
Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos.                                                                            
(TS) Traços, sons, cores e formas.                   
– Ampliar o conhecimento de músicas 
com ritmos e estilos diversos, prevendo a 
diversificação de repertório (para além  
das músicas da cultura da infância).  

 
 

22/06 
Terça-feira 

(CG) Corpo, gesto e movimento.  
- Deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 
fora etc., ao se envolver em brincadeiras 
e atividades de diferentes naturezas; 
- Desenvolver a coordenação motora fina. 

 ASSUNTO – Brincadeiras: piuí, piuí - 
Coordenação Motora fina 
- Exploração da brincadeira “Trenzinho” e 
explicação da pág. 37 do livro.   
PARA CASA: Registro do livro página 37               

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

 
 

23/06 
Quarta-feira 
 
 

(CG) Corpo, gesto e movimento.  
- Explorar as partes do corpo de um 
boneco e identificar alguns trajes juninos. 
 (EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Demonstrar o interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 

ASSUNTO – Festejo junino: boneco Pimpão. 
- Exploração do boneco Pimpão com vestimentas 
juninas. 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 

Concita. 

 

 
24/06 

Quinta-feira 

(CG) Corpo, gesto e movimento.  
- Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo 
orientações. 
- Desenvolver a coordenação motora fina. 
 
 

ASSUNTO – Brincadeiras: corre, ratinho! 
- Exploração da brincadeira e explicação da 
página 40 do livro. 
 
PARA CASA: Registro do livro página 40                

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

 
25/06 

Sexta-feira 

(CG) Corpo, gesto e movimento.  
- Participar de cirandas, brincadeiras 
cantadas, danças e outras brincadeiras da 
cultura da infância, realizando, a sua 
maneira, os movimentos e os gestos 
solicitados. 
 (EF) – Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.             
- Explorar um vídeo de músicas juninas. 

ASSUNTO – Arraial junino 
- Exploração de músicas e brincadeiras que 
lembram os festejos juninos e do vídeo música de 
festa junina para crianças. 
 
- Link do vídeo: https://youtu.be/cI-rFyUCAg8  

                                               CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
                                    AGENDA DE ATIVIDADES –EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORAS: Márcia Helena e Waleska Maritza 
 



 


