
1ª Semana: 03 a 05 de novembro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

 
01/11 

Segunda-feira 

 

PONTO FACULTATIVO 
 

 
02/11 

Terça-feira 

 
 

FERIADO DIA DE FINADOS 

 
 
 

03/11 
Quarta-feira 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Comunicar-se com os colegas e os 
adultos, buscando compreendê-los e 
fazendo-se compreender. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Relatar experiências e fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidos etc. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Contar oralmente objetos, pessoas, livros 
etc., em contextos diversos. 
 

ASSUNTO – Bichos de jardim. 
- Exploração e registro da página 97 do livro através 
da observação da imagem e vídeo. 
Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1d7dp5Bm3_Q 
- Contação de história com a Prof.ª Concita. 
 
 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 
 

04/11 
Quinta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades e 
opiniões. 
- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir 
a leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do 
adulto- leitor, a direção da leitura (de cima 
para baixo, da esquerda para a direita).  
- Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais 
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 
cartazes de sala, cardápios, notícias etc). 

ASSUNTO - Gênero textual: poema” Mariposa e 
borboleta” 
- Exploração, identificação e diferenciação do dia e 
da noite através da observação da imagem da 
página 98 do livro. 
- Registro da atividade xerocopiada. 
 

 PARA CASA: página 101 do livro. 

 

Obs.¹: a atividade xerocopiada encontra-se na pasta 
do aluno. 
 
Obs.²: o livro e a atividade xerocopiada deverão ser 
entregues no retorno presencial. 
 
 

                                                     CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
   AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL II - PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 
 



 
 
 

05/11 
Sexta-feira 

 

 
 

XIV MOSTRA CULTURAL DO 2021 
Culminância do Projeto “Resgate dos brinquedos e brincadeiras dos anos 80”. 

“O voo da pipa” 

 


