
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 
PRÉ- ESCOLA I - PROFESSORAS: OLÍVIA E SANIA 

 

2ª Semana de 13 a 15 de outubro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

 
11/10 

Segunda -feira 
 

 
FERIADO ANTECIPADO DIA DOS PROFESSORES 

 
12/10 

Terça-feira 
 

  
                                              FERIADO DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 

            
 
 
 
          13/10 
    Quarta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós  
- Demostrar empatia pelos outros, 
percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades 
e maneiras de pensar e agir; 
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
a pessoas e grupos diversos. 
(ET) Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações  
- Conhecer hábitos, características 
físicas e ambiente natural de 
diferentes animais. 
 

ASSUNTO – Animais da Antártida 
- Apresentação e exploração de imagens sobre 
animais que vivem na Antártida;  
- Exploração e registro do livro página 107; 
- ALFABETO: sondagem das letras no nome dos 
animais retratados na página 107; 
- ARTE: Registro através de desenho e escrita de 
animais que vivem na Antártida no caderno de 
desenho. 
PARA CASA: livro página 106. 
 
Obs.: o livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no presencial. 

 
 

14/10 
Quinta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Demostrar interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias e outros 
textos; 
- Conhecer as letras do alfabeto; 
- Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, 
através da linguagem oral e escrita, 
por meio de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão.  
 

ASSUNTO – GÊNERO TEXTUAL: POEMA 
- Apresentação e exploração do poema “A girafa 
vidente”; 
- Exploração e registro do livro página 108 
- ALFABETO: exploração e identificação das letras 
B,C,D no poema “A girafa vidente”; 
- Escrita das letras B,C,D no caderno de desenho.  
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: com a professora Concita 
 
Obs.: O livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no presencial. 

      
 
        15/10 

Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós  
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
a pessoas e grupos diversos. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Demostrar interesse e atenção ao 
ouvir a leitura de histórias e outros 
textos; 
- Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, 
através da linguagem oral e escrita, 
por meio de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

ASSUNTO – Animais silvestres (pinguins) 
- Exploração das características e curiosidades sobre 
os pinguins; 
- Sondagem das letras da palavra “pinguim” 
- Exploração e registro do livro página 105; 
ARTE: registro através do desenho e escrita da palavra 
pinguim no caderno de desenho.  
  

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

 


