CRECHE ESCOLA SEMENTINHA
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE
2ª Semana de: 08 a 12 de novembro de 2021
DATA

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

ATIVIDADES

(EF) Escuta, fala, pensamento e imaginação.

ASSUNTO: Gênero textual- Poema

- Exploração Somos crianças.
– Participar de situações de escuta para
- Leitura do poema e registro no livro página 146.
ampliar seu contato com diferentes gêneros
textuais.
08/11/21
Segunda-feira
(ET) Espaço, tempo, quantidade, relações e ASSUNTO: Cores secundárias.
transformações.
- Explorar as cores secundárias, observando as
misturas.
–
Classificar
objetos,
considerando - Apresentação do vídeo.
determinado atributo (tamanho, peso, cor, - Link.:
forma etc.).
https://youtu.be/HXPMXw7pQjc

09/11/21
Terça-feira

(EO) O eu, o outro e o nós.

ASSUNTO - Diferenças e semelhanças.

- Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes, respeitando
essas diferenças.

- Leitura do texto e registro da página 147;

(ET) Espaço, tempo, quantidade, relações e
transformações.
– Relacionar números às suas respectivas
quantidades.

ASSUNTO: Números e quantidades.

(EF) Escuta,
imaginação.

fala

e

pensamento

- Relacionar e explorar os
quantidades.
- Registro da atividade em anexo.

números

as

e ASSUNTO: Gênero textual: Poema – Filhotes

brincam.

– Participar de situações de escuta para - Leitura do poema e registro da página 148.
ampliar seu contato com diferentes gêneros - Para casa: Livro página 149.
textuais.

(EF) Escuta, fala, pensamento e imaginação.

ASSUNTO – Gênero textual: Poema “As cores,
Turma da Mônica.”
– Levantar hipóteses sobre gêneros textuais

10/11/21
Quarta-feira

veiculados em portadores conhecidos, - Leitura do poema em anexo.
recorrendo a estratégias de observação
- Registro do poema no caderno de desenho.
gráfica e de leitura.

(CG) Corpo, gesto e movimento.

11/11/21
Quinta-feira

ASSUNTO - Terra e mar.

– Demonstrar controle e adequação de usos - Leitura do texto e registro na página 150.
do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas
entre outras possibilidades.
(EF) Escuta,
imaginação.

fala

e

pensamento

e ASSUNTO - Gênero textual: história Monstro

das cores.
- Apresentação do vídeo.
– Participar de situações de escuta para
ampliar seu contato com diferentes gêneros Link:
https://youtube.com/watch?v=AEmG6_cVe4
textuais.
4&feature=share
(EF) Escuta, fala, pensamento e imaginação.

12/11/21
Sexta-feira

ASSUNTO - Ditado de imagem.

– Levantar hipóteses sobre gêneros textuais - Exploração de palavras, através de imagem.
veiculados em portadores conhecidos, O ditado de palavras será registrado no
recorrendo a estratégias de observação caderno de desenho.
gráfica e de leitura.
(TS) Traços, sons, cores e formas.
- Utilizar sons produzidos por materiais,
objetos e instrumentos musicais.

ASSUNTO - Notas musicais.
Aula do Profº George.

