
Semana de 30 de agosto a 03 de setembro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

      
 
 
 
    30/08 

Segunda-feira 
 

ASSUNTO - SONS: música (Lançamento da unidade 6) 
- LEITURA DE GRAVURAS:  página 85; 
- DATA COMEMORATIVA: apresentação e exploração 
do hino nacional; 
- ARTE: registro no caderno de desenho da música 
preferida; 
 

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; 
- Demonstrar interesse ao ouvir canções.  
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo e escrita. 

 
 
 
 
 

31/08 
Terça-feira 

 

  (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da audição 
musical; 
- Demonstrar interesse ao ouvir canções. 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo e escrita; 
- Demonstrar controle e adequação do 
seu corpo ao movimentos com a música. 

ASSUNTO - GÊNERO TEXTUAL: música (loja do mestre 
André) 
- Exploração e registro da página 86; 
- PERCEPÇÃO AUDITIVA: relacionar o som dos 
instrumentos do texto com os do hino nacional; 
- ARTE: registro dos instrumentos através do desenho e 
escrita no caderno de desenho; 
 
Obs.:  O livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no presencial. 

       
     01/09 

Quarta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias sobre suas vivências e 
preferências, a partir da exploração de 
imagens e instrumentos musicais; 
- Conhecer e verbalizar informações 
relacionadas à bandeira nacional. 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar a pintura da bandeira nacional. 

ASSUNTO - SONS: apresentação e exploração de 
instrumentos musicais; 
- Exploração e registro da página 87; 
- DATA COMEMORATIVA: apresentação e exploração 
da bandeira nacional; 
- ARTE: pintura da bandeira nacional; (ver anexo). 
 
Obs.:  A atividade e o livro deverão ser entregues no 
presencial. 
 

 
 
 

02/09 
Quinta-feira 

  (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da audição 
musical; 
- Demonstrar interesse ao ouvir canções e 
histórias. 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo e escrita; 
- Demonstrar controle e adequação do 
seu corpo aoS movimentos com a música. 

ASSUNTO - GÊNERO TEXTUAL: música (Dona Pulga) 
- Exploração e registro da página 88; 
- GÊNERO TEXTUAL: lista (listar o nome dos 
instrumentos da página 88); 
- ARTE: registro da música estudada através do 
desenho e escrita espontânea no caderno de desenho; 
 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:  
 
Obs.: A atividade e o livro deverão ser entregues no 
presencial. 
 

 
03/09 

Sexta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências; 
- Reconhecer as letras do alfabeto; 

ASSUNTO - PROJETO MOSTRA CULTURAL: ABERTURA 
DA MOSTRA COM O MOMENTO CÍVICO. 
- Exploração das letras do “CUBO MÁGICO”; 
- Reapresentação do cubo mágico para o grupo 
(Explorar as principais características). 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
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(CG) Corpo gesto e movimento 
- Integrar atenção e movimentos rítmicos 
aos movimentos corporais. 

- AULA DE MÚSICA – Resgate histórico e cultural com o 
Hino Nacional. 
Para Casa: Providenciar uma lata de leite vazia para a 
atividade do dia 09.09.2021. 
 

 


