
 

 

2ª Semana: 09 a 13 de agosto de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      09/08 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Formas geométrica e Cores. 
- Exploração das formas e cores geométricas 
através de um vídeo lúdico. As cores e as formas 
geométricas com vídeos divertidos infantis. 
- Link do vídeo: https://youtu.be/kFg1ai0Tf_A 
 
- AULA DE MÚSICA: exploração de diversos 
ritmos e estilos de músicas, com o professor 
George. 

(ET) Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.   
- Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, 
cor, forma etc.); 
- Explorar um vídeo educativo sobre as 
formas e as cores.                 
(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). 

 
 

10/08 
Terça-feira 

(CG) Corpo, gesto e movimentos. 
 - Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si nos jogos e 
brincadeiras. 
- Explorar vídeo sobre algumas partes do 
corpo. 

 ASSUNTO – Musicalização: eu conheço um 
jacaré. 
- Exploração da música “eu conheço um jacaré” 
através do vídeo. A Turma do Seu Lobato - O 
Jacaré.  
Link do vídeo:  https://youtu.be/Pd2PmXGaqew 

 
 

11/08 
Quarta-feira 
 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas.                    
- Identificar a primeira letra do seu nome, 
através da ficha com a escrita da letra. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.                                                        - 
- Demonstrar o interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 

ASSUNTO – Leitura da 1ª letra do seu nome. 
- Exploração da 1ª letra do nome através da ficha 
com a letra modelo de cada um. 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 

Concita. 

 

 
12/08 

Quinta-feira 

(ET) Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações.                   
- Estabelecer relações de grandezas entre 
dois objetos de tamanhos diferentes e 
entre diversos animais. 

ASSUNTO – Noções de grandeza  
- Exploração de diferentes tamanhos de animais.  

 
 

13/08 
Sexta-feira 

(TS) Traços, sons, cores e formas.                    
- Identificar a letra P da palavra pião, 
através da ficha com a letra. 

ASSUNTO – Mostra Cultural: “Resgate dos 
brinquedos dos anos 80”: o pião entrou na roda. 
- Exploração da 1ª letra da palavra PIÃO. 
- Fazer comparação com a letra P de PAPAI. 
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