
3ª Semana de 13 a 17 de setembro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

 
 

13/09 
Segunda-feira 

ASSUNTO – Gênero textual: trava-língua. 
- Exploração da trava- língua através do cartaz. 
- Explicação e registro da página 52 do livro. 
- Aula de música com o Prof.º George: sons da 
natureza. 
 
 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Manipular textos e participar de situações de 
escuta para ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais (parlendas, 
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 
sala, cardápios, notícias etc.). 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Contar oralmente objetos, pessoas, livros e 
etc, em contextos diversos. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
-Vivenciar situações que envolvam música, 
movimento e desenho. 
 

 
 
 

14/09 
Terça-feira 

 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). 
 

ASSUNTO - Encontre os pares. 
- Exploração e registro da página 53 do livro. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 

15/09 
Quarta-feira 

(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). 
- Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma e etc.). 
 

ASSUNTO - Noções de grandezas: maior e menor. 
- Exploração e identificação através de objetos 
diversos: maior e menor. 
- Contação de história com a Prof.ª Concita. 
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16/09 
Quinta-feira 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Perceber que as pessoas têm características 
físicas diferentes, respeitando essas 
diferenças. 
(CG) - CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (textura, massa, 
tamanho). 
- Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma e etc.). 
 

ASSUNTO - Ai, que frio! 

- Identificação das imagens da página 141 do 
material de apoio. 
- Exploração e registro da página 54 do livro. 
 
 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 
 

17/09 
Sexta-feira 

(ET) ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Perceber a presença de números em 
diferentes contextos de uso. 
- Participar de situações que envolvam o 
contato com os símbolos numéricos. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Participar de situações de escuta de textos 
em diferentes gêneros textuais (livro, 
histórias, músicas, vídeos, receitas, jornal e 
etc.). 

ASSUNTO - Numeral 7 
 - Retomada da sequência numérica: 1 a 6. 
- Apresentação e estudo do numeral 7 através do 
Card e vídeo. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXxcbgLcHA 

 


