
4ª Semana de: 25 a 29 de outubro de 2021 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA  ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/10 
Segunda-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Participar de situações de 
escuta para ampliar seu contato 
com diferentes gêneros textuais.                                                                                                                                                                                                          
 

ASSUNTO - Animais extintos há muito tempo. 

- Exploração dos animais extintos  através do vídeo – A 

Era do gelo 3. 

- Registro no livro página 135. 

 

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

- Relacionar números às suas 

respectivas quantidades. 

 ASSUNTO - Ideia de tirar (Subtração). 
- Exploração de materiais concretos ideas de subtração. 
  
- Apresentação do vídeo. 
www.youtube.com/watch?v=V0NVAh4Adxs  

 

(CG) Corpo, gestos e 
movimentos. 
– Criar movimentos, gestos, 
brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas. 

Esquema corporal - Dança do dinossauro. 

- Dançar conforme o ritmo da música realizando os 

gestos. 

www.youtube.com/watch?v=zf_yJCbtwho 

 
 

 
 

 
 

26/10 
Terça-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. 

Gênero textual: Poesia – Meu amigo Dinossauro. 

- Exploração do texto no cartaz (anexo). 

- Registro no caderno. 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Participar de situações de 

escuta para ampliar seu contato 

com diferentes gêneros textuais.                                                                                                                                                                                                        

ASSUNTO - Causa de Extinção. 
- Apresentação do vídeo. 
www.youtube.com/watch?v=jhQaHsOL7ug  

- Exploração do texto e registro no livro página 136. 
- Para casa: Releitura do texto e cópia no caderno de 
desenho da página 137. 
 

 
 

 
27/10 

Quarta-feira 
 

 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
Participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais. 

ASSUNTO - O que faz o paleontólogo? 

- Apresentação do vídeo que retrata o que seja um 

paleontólogo. 

www.youtube.com/watch?v=BaURkbDjpgA 

- Registro no livro página 138 e 139. 
Para casa: Registro no livro página 140. 
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(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. 

ARTE - Carimbar as digitais das mãos (Dinossauro). 
 
- Utilizar tinta para carimbar a mão formando o corpo 
do dinossauro. 
- Registro no caderno. 
 

 
 
 
 
 

28/10 
Quinta-feira 

(EF)Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, 

recorrendo a estratégias de 

observação gráfica e de leitura. 

 

ASSUNTO - Ditado de imagem. 
- Exploração de palavras, através de imagem. 
O ditado de palavras será registrado no caderno de 
desenho. 
 
 

(TS) Traços, sons, cores e 
formas. 
- Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e 
instrumentos musicais. 

ASSUNTO - Notas musicais. 
Aula do Profº George. 

 
     29/10 
  Sexta-feira 
 
 
 
 

 
 
                         FERIADO TRANSFERIDO DO DIA DO SERVIDOR 

 

 


