
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ- ESCOLA I - PROFESSORAS: Olívia e Sania 
 

 Semana de 02 a 06 de agosto de 2021. 

DATA SÉRIE  ATIVIDADES 

 
 
 
 
 

02/08 
Segunda-feira 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ASSUNTO – DATA COMEMORATIVA: dia dos pais 
- Apresentação e exploração do vídeo “Homenagem aos 
pais” 
Link: 
https://youtu.be/wnJ040Bqic4 
- Exploração e escrita do nome dos pais no caderno de 
desenho. 
 
Obs¹.: providenciar figuras de brinquedos dos anos 80 para 
atividade do dia 05/08; 
Obs².: o caderno de desenho deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Relatar experiências e fatos 
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidas; 

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

 
 
 
 
 

03/08 
Terça-feira 

 

 (EO) O eu, o outro e o nós 
- Adotar práticas de cuidado com o 
corpo voltadas à saúde e ao bem-
estar. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Usar letras, mesmo de forma não 
convencional, na escrita espontânea;  
- Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 
  

ASSUNTO – CUIDADOS COM O CORPO 
- Apresentação e exploração das imagens da página 71; 
- Registro da página 71; 
- Construção de uma lista de cuidados que devemos ter 
quando vamos à praia; 
- Escolher um dos cuidados construídos acima e 
escrever no caderno de desenho. 
- IDENTIDADE: exploração e escrita do nome sem 
modelo no caderno de desenho. 
- ARTE: registro da atividade xerocopiada em anexo. 

 
 
Obs.: O livro e o caderno de desenho deverão ser entregues no 
retorno presencial. 

 
       
     
 
 
 
 
      04/08 
Quarta-feira 

(EO) O eu o outro e o nós 
- Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos.  
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea) de fotos, 
desenhos e outras formas de 
expressão;  
- Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos.  
 
 
 

ASSUNTO – OBJETOS USADOS NA PRAIA 
-Apresentação e exploração de objetos usados na praia; 
- Exploração e registro do livro página 72; 
- Desenho e escrita dos objetos usados na praia no 
caderno de desenho. 
- IDENTIDADE: escrita do nome sem modelo no caderno 
de desenho. 
- ARTE: construção da lembrancinha do dia dos pais 
(instrução em anexo). 
 
 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 

https://youtu.be/wnJ040Bqic4


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

       
      05/08 
Quinta-feira 

 (EO) O eu, o outro e o nós   
- Prestar atenção nas pessoas que 
estão falando 
 (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 
   
       

ASSUNTO – PROJETO MOSTRA CULTURAL 
- História do cubo mágico e o nome do criador; 
- Fazer uma pesquisa do brinquedo preferido dos 
pais dos anos 80 e escrever no caderno de 
desenho; 
- Pesquisar e colar figuras no caderno de desenho 
de brinquedos dos anos 80;  
- Escolher dois brinquedos da pesquisa e escrever 
no caderno de desenho. 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM A PROFESSORA 
CONCITA.                   

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

 
       
 
 
 
      06/08 
Sexta-feira 

 (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Relatar experiências e fatos 
acontecidos histórias ouvidas, filmes 
ou peças teatrais assistidas;  
 - Manusear diferentes instrumentos 
e suportes de escrita para desenhar, 
traçar letras e outros sinais gráficos. 
(TS) Traços, sons, cores e formas 
- Explorar diferentes formas de 
expressão por meio do desenho, da 
música, do movimento corporal e do 
teatro. 
 

ASSUNTO – TIPOS DE PAISAGEM: praia 
- Apresentação e exploração do vídeo “Um dia na praia 
com Joãozinho” 
Link: 
https://youtu.be/dPp-T0PIY70 
- Exploração da imagem da página 69 “Passeio à praia; 
- Construção de uma lista de elementos que existem na 
praia; 
- Exploração e escrita da palavra “Praia”. 
- ARTE: desenho sobre “Passeio à praia” baseado na 
imagem da página 69 o caderno de desenho. 
ASSUNTO – AULA DE MÚSICA: paisagem sonora 
(abordagem musical sobre o dia dos pais). 
Para casa: livro página 70. 
 
Obs.: O caderno de desenho e o livro deverão ser entregues 
no retorno presencial. 
 

 

https://youtu.be/dPp-T0PIY70

