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

DATA SÉRIE: PRÉ – ESCOLA II ATIVIDADES 

 
 
 

16/08 
Segunda-feira 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ASSUNTO – Símbolos da serra. 
- Exploração dos símbolos da serra (gruta, 
cachoeira, montanhismo, mirante). 
- Leitura de imagem e registro da página 93 do livro. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

(ET)Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
– Classificar objetos e figuras de 
acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

 ASSUNTO – Noção de dúzia e meia dúzia. 
-Exploração de objetos concretos. 
-Exploração do cartaz com as noções de 12 e 06. 

 
 

 
 

17/08 
Terça-feira 

 
 
 
 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Participar de situações de escuta 
para ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais. 

ASSUNTO- Gênero textual: trava - língua. 
 
- Leitura do texto no cartaz. 
- Identificação da letra que mais se repete no texto. 
- Registro da atividade no caderno. 
 
Obs.: o caderno de desenho deverá ser entregue 
no retorno presencial. 
 

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

ASSUNTO- Bicho da Serra Geral. 
 
- Leitura de imagem e registro da página 94 do livro. 
- Registro no caderno. 
 
Obs.: o livro e o caderno deverão ser entregues no 
retorno presencial. 
 

 
 
 
 
 
 

18/08 
Quarta-feira 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
 – Pronunciar as sílabas de uma 
palavra. 

ASSUNTO - Família silábica: TA – TE – TI- TO – TU. 
 
- Exploração de palavras TATU -TETO- TICO-TOCA-
TUBO. 
- Identificação da sílaba inicial das palavras. 
- Registro no caderno de palavras  da família 
silábica: TA – TE – TI- TO – TU. 
 
Obs.: o caderno de desenho deverá ser entregue no 
retorno presencial. 

(ET) Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Relacionar os números às suas 
respectivas quantidades. 

 

ASSUNTO- Observação de aves. 
- Exploração, leitura de imagem e registro da página 
95 do livro. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

   PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE 
 



 
 
 

19/08 
Quinta-feira 

(ET) Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
- Estabelecer relação de 
comparações entre objetos. 

ASSUNTO – Noção de sequência de tempo: 
primeiro, depois e por último. 
- leitura de Imagens. 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Compreender o significado global 
de uma narrativa. 

Contação de história com a prof.ª Concita. 
 
 

 
 

 
 

20/08 
Sexta-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Compreender o significado global 
de uma narrativa. 
 

ASSUNTO – Projeto Mostra Cultural: “Resgate dos 
brinquedos dos anos 80”. 
- Leitura do paradidático Chocrível. 
- Exploração das imagens dos brinquedos e 
brincadeiras dos anos 80. 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas. 
- Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos 
musicais. 

ASSUNTO - Notas musicais. 
 
Aula do profº. George. 

 

 

 

 


