
1ª Semana: de 02 a 06 de agosto de 2021. 

DATA SÉRIE: Maternal II ATIVIDADES 

 
 

02/08 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO: Minha escola é assim.  
- Conversa sobre o retorno das férias 
- Exploração do ambiente escolar através de imagens. 
- Reconhecimento das cores através do símbolo da escola. 
 
- Aula de música com o Prof.º George: cantigas de roda. 
 
 
 

(EO) O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Desenvolver a atenção e a 
concentração, através de imagens. 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões.  
- Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 
(TS) TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
-Vivenciar situações que envolvam 
música, movimento e desenho. 

 
 
 

03/08 
Terça-feira 

 

(EO) O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Demostrar imagem positiva de si e 
confiança em sua capacidade para 
enfrentar dificuldades e desafios. 
- Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e 
fazendo-se compreender. 
(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
 

ASSUNTO- Unidade 03 - O que tem na escola? 
- Exploração e registro das páginas 37 e 38 do livro, através 
das observações das imagens. 
 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno presencial. 
 
 

 
 

04/08 
Quarta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Participar de situações de escuta e 
realizar leitura através de imagens. 
- Perceber que as letras têm nomes. 
(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS. 
- Interagir com crianças da mesma 
faixa etária e adultos ao explorar, 
materiais impressos, objetos e 
brinquedos. 

ASSUNTO- Retomada do estudo da letra “A”. 
- Exploração da vogal “A” através de Card e imagens. 
 

PARA CASA: pesquisar em jornais e revistas imagens que 
iniciam com a letra “A”, recortar e colar no caderno de 
desenho. 
- Contação de história com a Prof.ª Concita. 
 
Obs.¹: o caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
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Obs.²: Fazer a impressão do molde da gravata para a aula 
do dia 05/08. Providenciar giz de cera, lápis de cor ou 
materiais diversos para decoração. 
 

 
 
 

05/08 
Quinta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Demonstrar interesse ao ouvir 
histórias lidas ou contados 
observando o adulto leitor. 
- Ampliar o vocabulário, aplicando-o 
em diferentes situações 
significativas. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
- Desenvolver a coordenação motora 
fina e a criatividade. 
- Traçar marcas gráficas em 
diferentes suportes, usando 
instrumentos riscantes e tintas. 
 

ASSUNTO- Data comemorativa - Dia dos pais. 
-  Explicação sobre a data comemorativa e sua importância. 
- Molde da gravata em anexo. 
 
 
Obs.: a atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 

06/08 
Sexta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 

- Desenvolver a atenção e 
coordenação motora ampla. 
(TS)- TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS. 
-Vivenciar situações que envolvam 
música, movimento e desenho. 

ASSUNTO – Esquema corporal: dança da imitação. 
- Exploração dos movimentos do corpo através da 
musicalização. 
 
 
 
 

 


