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

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

 
11/10 

Segunda-feira 

                       
   
                        FERIADO ANTECIPADO DO DIA DOS PROFESSORES 

 
12/10 

Terça-feira 

 
            FERIADO NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

 
 
 
 
 

13/10 
Quarta-feira 

 
 

 
 
 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

– Participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais.             

ASSUNTO - Gênero textual: parlenda – 

Macaco assobia. 

- Leitura do texto em anexo. 

www.youtube.com/watch?v=s1oYF3z2P8c 

 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

– Identificar e selecionar fontes de 
informações, para responder as   
questões sobre a natureza, seus 
fenômenos, sua conservação. 

ASSUNTO: Os animais em extinção (Filme 
Rio 1). 
 
Para Casa: Registro no livro página 126. 

 

 

 
 
 

 
14/10 

Quinta-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

– Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita, de 

fotos, desenhos e outras formas de 

expressão.  

ASSUNTO: A mata Atlântica e seus animais. 

- Exploração da leitura e imagem na página 
128. 
- Registro da atividade na página 128. 
Para casa: Registro no livro página 129. 
 

(ET) Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 

-  Identificar os números em 
sua ordem 
crescente ou decrescente sabendo 
diferenciar maior do menor. 

ASSUNTO: Ordem crescente e decrescente. 

-Utilizar os alunos como instrumento para 

apresentar a ordem crescente e 

decrescente. 

- Atividade em anexo. 
 
 

 
 
 

15/10 
     Sexta-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

– Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita, de 

fotos, desenhos e outras formas de 

expressão.                                                                                                                                                                                 

ASSUNTO: Os animais em risco! 

- Retomada da aula anterior com apresentação 
de seus registros na página 126. 
 
 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

   PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE 
 

http://www.youtube.com/watch?v=s1oYF3z2P8c


(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

– Participar de situações de escuta 
para ampliar seu contato com 
diferentes gêneros textuais. 

 Gênero textual - Texto informativo: 

Preguiça-de-coleira. 

- Leitura de imagem e registro na página 127. 
 
 

 
 


