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

DATA SÉRIE: PRÉ – ESCOLA II ATIVIDADES 

 
 
 

 
 
 

02/08 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO - Minhas férias. 
 - Relatar sua vivência sobre as férias. 
 - Registro através de desenhos das férias.  
 
Obs¹.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
Obs².: Providenciar papel branco e tinta guache de 
várias cores para atividade de arte do dia 04/08. 

(EF)Escuta, fala, pensamento 
e imaginação. 
- Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

(ET)Espaço, tempo, 
quantidades, relações e 
transformações. 
- Identificar e ler números até 
20. 

ASSUNTO - Sequência numérica. 
- Identificação dos números de 01 a 20. 
- Escrita da sequência numérica no caderno de 
desenho. 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
 

 
 

 
 
 
 

03/08 
Terça-feira 

 
 
 
 
 
 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Relatar o próprio 
pensamento e as próprias 
experiências. 
 

ASSUNTO- Férias: fazendo as malas. 
- Leitura de imagem da página 86 do livro. 
- Identificação dos objetos que aparecem na 
imagem. 
- Registro do livro, página 86. 
 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

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

ASSUNTO- Arte: desenho com interferência. 
- Registro da atividade em anexo. 
 
Obs.: A atividade xerocopiada deverá ser entregue 
no retorno presencial. 

 
 
 
 

04/08 
Quarta-feira 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento 
e imaginação. 
– Reconhecer, repetir, contar 
e registrar parlendas, canções 
e poemas. 

ASSUNTO - Gênero textual – Poema (As borboletas) 
- Leitura do texto – As borboletas. (em anexo) 
- Identificação das palavras que rimam. 
- Registro da atividade em anexo. 
                                
Obs.: A atividade xerocopiada deverá ser entregue 
no retorno presencial. 

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

ASSUNTO- Arte: borboleta com tinta guache. 
- As instruções da atividade estão em anexo. 
 
Obs.: A atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
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05/08 
Quinta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas ou 
grupos diversos.  

ASSUNTO – Clima. 
- Apresentação do vídeo – Roupa de inverno e roupa 
de verão para criança. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xYogWdoFOdY 
- Observação da fotografia da página 87 do livro. 
- Registro do livro, página 87. 
 
Obs.: O livro 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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

06/08 
Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas ou 
grupos diversos. 

ASSUNTO – Data comemorativa (Dia dos pais). 
- Representação desta data através do registro, no 
caderno de desenho. 
Obs.: O caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
 

(CG)Corpo, gestos e 
movimentos 
- Expressar diferentes 
emoções utilizando a 
linguagem do corpo. 

ASSUNTO - Melodia. 

Aula do profº George. 

 


