
Semana de 09 a 13 de agosto de 2021. 

DATA PRÉ ESCOLA I ATIVIDADES 

      
 
 
 
 
    09/08 

Segunda-feira 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ASSUNTO - PAISAGENS NATURAIS 
- Exploração de imagens que mostram praias 
brasileiras. 
-Ver vídeo:  
www.youtube.com/watch?v=Twh9CNjUmuA   
- Exploração e registro da página 73. 
- GÊNERO TEXTUAL: Lista (listar elementos que 
tem na praia) 
- ARTE: registro através do desenho e escrita do 
nome de elementos da praia no caderno de 
desenho; 
 

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

 (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens. 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver a atenção ao seguir 
comandos e regras recreativas; 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados e escrita. 

 
 
 
 
 

10/08 
Terça-feira 

 

  (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens. 
(ET) Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 
- Relacionar quantidades através da 
observação e registro. 
(EO) O eu, o outro e o nós 
- Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras. 

ASSUNTO - PAISAGENS NATURAIS 
- Exploração de imagens que mostram as dunas. 
-Ver vídeo:  
www.youtube.com/watch?v=_ohyDuEaFJo   
- Exploração e registro da página 74. 
- NÚMEROS: exploração dos números de 01 a 10. 
- ARTE: registro dos números estudados no 
caderno de desenho. 
- JOGO DE TABULEIRO: trilha das dunas. Material 
de apoio. 
 
Obs.:  o livro e o caderno de desenho deverão 
ser entregues no presencial. 

       
 
 
     11/08 

Quarta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias sobre suas vivências e 
preferências, a partir da exploração de 
imagens; 
(TS) Traços, sons, cores e formas 
- Reconhecer as letras do alfabeto nos 
nomes de objetos; 
- Identificar e nomear objetos. 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados e escrita. 

ASSUNTO - ELEMENTOS DA NATUREZA: a água 
- Exploração, observação e registro da página 75. 
- GÊNERO TEXTUAL: Lista  
- ARTE: registro através de desenho e escrita do 
nome dos objetos utilizados com a água, no 
caderno de desenho. 
 
Obs.: o caderno de desenho e o livro deverão ser 
entregues no presencial. 
 

 
 
 

12/08 
Quinta-feira 

EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias sobre suas vivências e 
preferências, a partir da exploração de 
imagens; 
 Demonstrar interesse e atenção pela 
audição de histórias; 
(TS) Traços, sons, cores e formas 

ASSUNTO - ASSUNTO - LINGUAGEM VISUAL  
- Leitura de gravura; 
- Exploração, observação e registro da página 76 
do livro. 
GÊNERO TEXTUAL: Lista  
- ARTE: registro através de desenho e escrita do 
nome dos objetos utilizados com a água, no 
caderno de desenho. 
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- Reconhecer as letras do alfabeto nos 
nomes de objetos; 
- Identificar e nomear objetos. 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar recorte e traçados da escrita. 

- COORDENAÇÃO MOTORA FINA: Recorte com 
tesoura e cole no caderno de desenho papéis 
coloridos. 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: com a professora 
Concita. 
 
Obs.: o livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no retorno presencial. 
 

 
 
 
 

13/08 
Sexta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral; 
- Reconhecer as letras do alfabeto; 
(EO) O eu, o outro e o nós 
- Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras. 
(CG) Corpo gesto e movimento 
- Integrar movimentos rítmicos aos 
movimentos corporais. 

ASSUNTO - PROJETO MOSTRA CULTURAL: 
Exploração das letras do “CUBO MÁGICO”. 
- Reapresentação do cubo mágico, explorando 
suas principais características. 
- JOGO DE TABULEIRO: Criando faces do cubo 
mágico em papéis coloridos. Instruções em 
anexo. 
Obs.: este material foi enviado aos alunos 
presente em sala de aula, na semana anterior.  
- AULA DE MÚSICA – Expressão musical e 
motora. 
 
PARA CASA: Atividade em anexo. 
 
Obs.: a atividade deverá ser entregue no 
retorno presencial. 
 
 
 

 


