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

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

      
 
 
 
    04/10 

Segunda-feira 
 

ASSUNTO - OS ANIMAIS: onde vivem os animais. 
Ver vídeo: www.youtube.com/watch?v=7o35dXNMxJk 
- Exploração e registro da página 102; 
- ALFABETO: exploração e registro do nome completo 
dos alunos no caderno de desenho. 
 

Obs.:  o livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no presencial. 

(EO) O eu, o outro e o nós: 
- Comunicar suas ideias e sentimentos ao 
grupo. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens. 
(CG) Corpo, gesto e movimento: 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo e escrita. 

 
 
 
 
 

05/10 
Terça-feira 

 

 (EO) O eu, o outro e o nós: 
- Comunicar suas ideias e sentimentos ao 
grupo. 
 (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação: 
- Levantar hipóteses sobre diferentes 
gêneros textuais; 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens. 
(CG) Corpo, gesto e movimento: 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo e escrita. 

ASSUNTO - OS ANIMAIS:  animais domésticos. 
Ver vídeo: 
 www.youtube.com/watch?v=6l9Y3mbds4E 
- GÊNERO TEXTUAL: lista (listar os nomes dos animais 
domésticos estudados); 
- Exploração e registro da página 103; 
- ARTE: arte do dia das crianças (material enviado 
previamente). 
 
Obs.:  o livro deverá ser entregue no presencial. 

       
     06/10 

Quarta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós: 
- Comunicar suas ideias e sentimentos ao 
grupo. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens. 
(CG) Corpo, gesto e movimento: 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo e escrita. 

ASSUNTO - OS ANIMAIS:  animais selvagens. 
- Acessar link: 
www.youtube.com/watch?v=BLYr11fcC58 
- GÊNERO TEXTUAL: lista (listar os nomes dos animais 
selvagens estudados); 
ARTE: atividade animais selvagens (em anexo); 
- Exploração e registro da página 103 (ver imagens em 
anexo para complementar a atividade). 
 
Obs.:  a atividade e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no presencial. 
 

 
07/10 

Quinta-feira 

 
COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS 

 
 

 
08/10 

Sexta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências; 

ASSUNTO - PROJETO MOSTRA CULTURAL: construção 
do cubo infinito 
- Acessar instrução no vídeo: 
www.youtube.com/watch?v=bsOzC7nab8Y- 
Reapresentação do cubo mágico para o grupo (Explorar 
as principais características). 
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- Desenvolver habilidades e raciocínio 
lógico para solucionar problemas através 
de jogos: 
- Reconhecer as letras do alfabeto. 
(CG) Corpo gesto e movimento 
- Integrar atenção e movimentos rítmicos 
aos movimentos corporais. 

- Elaboração e execução do cubo infinito. 
- AULA DE MÚSICA – relação do ritmo aos movimentos 
corporais. 
 
 

 


