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21/06 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Gênero textual: canção 
- Apresentação do vídeo com a música Pula, pula 
pipoquinha. 
Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UFqBCjcN5wA 
- Leitura  e registro no caderno do texto da canção. 
- Realização dos movimentos corporais a partir da 
canção. 
 
Obs¹.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
Obs².: Pesquisar imagens de alimentos preparados 
a partir do milho, para a aula do dia 24/06 (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. 
(CG)Corpo, gestos e 
movimentos. 
- Explorar possibilidades 
corporais nas situações de 
brincadeiras e seguindo 
orientações. 

(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 
- Expressar-se livremente por 
meio de desenho e pintura. 
  

 ASSUNTO – Arte: ilustração 
- Registro através do desenho da música “Pula, pula 
pipoquinha. 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 

 
 
 

 
 

22/06 
Terça-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Pronunciar as sílabas orais de 
uma palavra.     

ASSUNTO- Formação de palavras. 
- Formação de palavras a partir das sílabas 
apresentadas e registro das palavras no caderno de 
desenho. 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 

(CG)Corpo, gestos e 
movimentos. 
- Desenvolver progressivamente 
as habilidades manuais, 
adquirindo controle para 
desenhar, pintar e recortar. 
 

ASSUNTO – Brincadeiras Juninas 
- Apresentação de imagens de brincadeiras em festa 
junina. 
- Desenho de uma brincadeira da festa junina, no 
caderno de desenho. 
 
Obs¹.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
Obs².: Providenciar um rolo de papel higiênico, 
papéis coloridos e cola, para atividade de arte do dia 
25/06(sexta-feira). 
  

 
23/06 

Quarta-feira 
 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Pronunciar as sílabas orais de 
uma palavra.       
 

ASSUNTO – Brincadeira: pescaria das letras. 
- Explorar as letras escondidas.  
- Registro no caderno das palavras descobertas.  
                            
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
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(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de 
observação gráfica ou de leitura. 

ASSUNTO – Gênero textual – Canção 
- Apresentação do vídeo - O balão vai subindo. 
Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cXoZDhGAXwY 
- Leitura da canção e identificação das palavras que 
rimam. 
- Registro das palavras no caderno. 
 

Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
 

 
 
 
 
 
 

24/06 
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- Recorte e colagem. 
- Exploração das imagens da pesquisa, registrar o 
nome de cada uma delas e colar no caderno de 
desenho. 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Compreender o significado 
global de uma narrativa. 

Contação de história com a prof.ª Concita. 

 
 

 
 
 
 
 
 

25/06 
Sexta-feira 

(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 

- Utilizar materiais diversos de 
maneira criativa e adequada. 

 
 

ASSUNTO – Arte: confecção de um boi de sucata. 
- Confecção utilizando um rolo de papel higiênico e 
papéis coloridos, para construir um brinquedo de 
sucata. 
 

(CG)Corpo, gestos e 
movimentos 
- Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e 
instrumentos musicais. 

ASSUNTO: Os sons dos instrumentos. 
- Sanfona, zabumba e triângulo relacionado as festas 
populares. Ex.: forró e xote. 
 

 

 


