
 

 

3ª Semana: 16 a 20 de agosto de 2021. 

DATA SÉRIE: MAT. I ATIVIDADES 

 
 
      16/08 

Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA ASSUNTO – Arte: dobradura do sapo. 
- Exploração de uma dobradura de um sapo, 
utilizando a forma geométrica círculo. 
 
Obs:. Segue em anexo o modelo da dobradura. 
 
- AULA DE MÚSICA: exploração de diversos 
ritmos e estilos de músicas, com o professor 
George. 

 (TS) Traços, sons, cores e formas. 
- Criar formas tridimensionais, utilizando 
materiais diversos, como caixas, papeis, 
latas, blocos de madeira, tampas, tecidos, 
massa de modelar, argila.                                                                     
– Ampliar o conhecimento de músicas 
com ritmos e estilos diversos, prevendo a 
diversificação de repertório (para além 
das músicas da cultura da infância). 

 
 

17/08 
Terça-feira 

(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); 
- Explorar um vídeo que fala sobre 
algumas partes do corpo. 

 ASSUNTO – Musicalização: o sapo não lava o pé. 
- Exploração da música “O sapo não lava o pé” 
através do vídeo. A Turma do sapo Frog. 
Desenho infantil. 
Link do vídeo:  https://youtu.be/dhDvJ5S2pIE 

 
 
 

18/08 
Quarta-feira 
 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas.                    
- Identificar a primeira letra da palavra 
Sapo.                                                                               -
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.                                                        - 
- Demonstrar o interesse e atenção nas 
leituras e nas contações de histórias das 
quais participa. 

ASSUNTO – Leitura da letra S de Sapo. 
- Exploração da letra “S” de sapo através da ficha 
com a letra modelo. 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: com a professora 

Concita. 

 

 
 

19/08 
Quinta-feira 

(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); 
- Explorar um vídeo infantil. 

ASSUNTO – Musicalização: peixe vivo 
- Exploração da música “peixe vivo” através do 
vídeo. Peixe vivo – Bob Zoom – vídeo infantil 
musical. 
Link do vídeo: https://youtu.be/_g34ENRtLqA 
 

 
 

20/08 
Sexta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.   
- Participar de leitura de imagens 
(fotografias e ilustrações); 
- Reconhecer o Pião, como brinquedo. 
                                                      -  
 

ASSUNTO – Mostra Cultural: “Resgate dos 
brinquedos dos anos 80”: o pião entrou na roda. 
- Exploração dos brinquedos dos anos 80 
disponíveis no livro Chocrível, destacando o 
PIÃO. 
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