
4ª Semana de 23 a 27 de agosto de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 

23/08 
Segunda-feira 

ASSUNTO - Data Comemorativa – Folclore. 
- Apresentação do vídeo – O que é folclore. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NXd0qDNCdOk&t
=30s 
 - Conversa sobre o assunto. 
 

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

 

(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 
– Expressar-se por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

ASSUNTO – Confecção de um fantoche do Saci. 
 
- As instruções da atividade estão em anexo. 
 
Obs¹.: este material foi enviado aos alunos presente em 
sala de aula na semana anterior.  
Obs².: a atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

 
 

 
 

24/08 
Terça-feira 

 
 
 
 
 
 

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

 

ASSUNTO- As plantas - Roseiras 
- Exploração de imagens de vários tipos de plantas. 
- Leitura de imagens e registro do livro, página 97. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno presencial. 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, 
recorrendo a estratégias de 
observação gráfica ou de 
leitura. 

ASSUNTO- Gênero textual – Receita. 
- Leitura de imagens da página 101 do livro. 
- Leitura dos ingredientes e modo de preparo da receita. 
 
 
Obs.: Providenciar imagens variadas de frutas, legumes 
e flores. Para atividade do dia 27/08 (sexta-feira). 
 

 
 
 
 
 

25/08 
Quarta-feira 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

ASSUNTO - Gênero textual – Cantiga. 
- Leitura da cantiga - O cravo e a rosa no livro página 98. 
- Identificação das palavras - CRAVO e ROSA no texto e 
registro do livro, página 98. 
 
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. 
(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
 – Participar de situações de 
escuta para ampliar seu contato 
com diferentes gêneros 
textuais. 

ASSUNTO - As partes da planta. 
- Exploração de imagens das partes da planta. 
- Atividade xerocopiada em anexo. 
- Explicação sobre Dia do Soldado. 
Obs.: a atividade deverá ser entregue no retorno 
presencial. 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

   PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE 
 



 
 
 
 

26/08 
Quinta-feira 

(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 

 

ASSUNTO – Gênero textual – Parlenda.               
- Leitura da parlenda – Subi na roseira página 99 do livro 
e registro. 
 
CASA - Livro página 102. 
 
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. 
 
 

 
 
 

 
 
 

27/08 
Sexta-feira 

(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 

ASSUNTO – Projeto Mostra Cultural 
 – Exploração de imagem X nomes dos brinquedos.  
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno presencial. 
 

ASSUNTO – Obra de arte de Giuseppe Arcimboldo. 
- Leitura de imagem. 
- Atividade de colagem no caderno de desenho, 
inspiradas na pintura de Arcimboldo, utilizando as 
imagens variadas de frutas, legumes e flores. 
 
CASA - Livro páginas 100 e 103. 
 
Obs.: o caderno e o livro deverão ser entregues no 
retorno presencial. 

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

ASSUNTO - Notas musicais. 
Aula do profº George. 

 


