
1ª Semana: de 04 a 08 de outubro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ 
OBJETIVOS 

ATIVIDADES 

 
 

04/10 
Segunda-feira 

ASSUNTO – Apresentação da unidade 5.  
- Observar e explorar a imagens da página 65 do 
livro. 
- Reconhecer e identificar os personagens que fazem 
parte da vida no sítio, através da imagem do livro. 
- Exploração da palavra SÍTIO. 
- Atividade xerocopiada, em anexo. 
 
- Aula de música com o Prof.º George: Perceber 
rimas (sons semelhantes na música). 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 
 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Demostrar atitudes de cuidado e 
solidariedade na interação com crianças e 
adultos; 
- Comunicar-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender; 
-Respeitar regras básicas de convívio social 
nas interações e brincadeiras. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Classificar objetos, considerando 
determinado atributo (tamanho, peso, cor, 
forma etc.). 
(CG) – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 

- Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 

 

 
 
 
 
 

05/10 
Terça-feira 

 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com criança e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões; 
- Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidas etc; 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Identificar relações espaciais (dentro e 
fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 
entre e do lado) e temporais (antes, 
durante e depois). 

ASSUNTO – O que tem no sítio! 
- Exploração e construção de noções espaciais, 
através da imagem do livro; 
- Registro da página 66 e 67. 
- Vídeo: sítio do seu Lobato. 
- https://www.youtube.com/watch?v=kTgtJISblFg 
 
Obs.¹: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 
Obs.²: o material para a atividade do dia 06.10 está 
na mochila do aluno e a atividade colada no 
caderno de desenho. 

 
 

06/10 
Quarta-feira 

 
(CG) – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
- Apropriar-se de gestos e movimentos de 
sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
 
 
 

 
ASSUNTO – Confecção de uma Pipa. 
-Identificação e exploração dos materiais utilizados 
na confecção coletiva do brinquedo pipa. 
 
 
 
 

                                                     CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
   AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL II – PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kTgtJISblFg


(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 
(TS) - TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: 
-Vivenciar situações que envolvam música, 
movimento e desenho. 
 

 
 
 
 
Obs.: a pipa deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 
 
 
 

 
07/10 

Quinta-feira 

 
 

NÃO HAVERÁ AULA ONLINE 
COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. 

 
 
 

08/10 
Sexta-feira 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Comunica-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.  
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões; 
- Relatar experiências e fato acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidas etc; 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 

ASSUNTO – Alimentos que vêm dos animais. 
- Observação da imagem 68 do livro. 
- Exploração dos alimentos que vem dos animais em 
destaque. 
- Registro da página 68 do livro. 
 
PARA CASA: Registro da página 72 do livro. 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 


