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DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS 
 

ATIVIDADE 

 
15/11 

Segunda-feira 

 
 
                                               FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 

16/11 
Terça-feira 

 

(CG) – CORPO, GESTO E MOVIMENTO:  
Apropriar-se de gestos e movimentos da sua 
cultura no cuidado de si e nos jogos e 
brincadeiras. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com criança e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões; 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Contar oralmente objetos, pessoas, livros, 
etc., em contextos diversos. 

ASSUNTO – Gênero Textual: poema - Passa – anel 
do cavalinho 
- Exploração da brincadeira popular. 
- Registro da página 108 do livro. 
- Explicação da atividade para casa. 
PARA CASA: livro página 109. 
 
 
 
Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 
 

17/11 
Quarta-feira 

(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com criança e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 

ASSUNTO: ALIMENTO: mandioca 
- Exploração da raiz, e os diversos nomes que ela 
recebe (aipim, macaxeira e maniva) e da própria 
palavra MANDIOCA. 
-Registro da página 113 no livro. 
 

 
18/11 

Quinta-feira 

(CG) – CORPO, GESTO E MOVIMENTO:  
- Desenvolver progressivamente as 
habilidades manuais, adquirindo controle 
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. 
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
- Demostrar 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). 

ASSUNTO – Gênero Textual: canção- Pião de 

goiabeira. 

- Exploração da letra da música no livro página 112 

e através do vídeo. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5tzOTDEP4Q 

 

Obs.: o livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 
 

 

                                                     CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
   AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL II  
PROFESSORAS: DAPHINE ARAÚJO E DANIELLE BRAVIM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5tzOTDEP4Q


 
 
 

19/11 
Sexta-feira 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Comunica-se com os colegas e os adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender.  
(EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões; 
- Relatar experiências e fato acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 
assistidas etc; 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 

ASSUNTO –– Data comemorativa: dia da Bandeira 
- Exploração sobre da bandeira do Brasil e as cores 
que a representa.   
- Registro da atividade xerocopiada;  
 
Obs¹.: a atividade xerocopiada está colada no 
caderno de desenho. 
 
 
 
 
 
 
 

 


