
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 
PRÉ- ESCOLA I - PROFESSORAS: OLÍVIA E SANIA 

 

3ª Semana 15 a 19 de novembro 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/OBJETIVOS ATIVIDADE 

      
      
        15/11 
Segunda-feira 

 

 
 

FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
 

 
 
 
 
 

16/11 
  Terça-feira 

 

  (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens. 
(EO) O eu, o outro e o nós 
- Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de vida; 
- Comunicar suas ideias e sentimentos ao 
grupo. 
(TS) Traços, sons, cores e formas 
- Explorar diferentes formas de expressão 
por meio do desenho. 
  
 
 
 

ASSUNTO – MERCADOS 
- Apresentação e exploração de imagens de 
mercados em diferentes lugares; 
- Listar produtos vendidos em mercados; 
- Exploração e escrita da página 126; 
- Desenho e escrita de um dos mercados retratados 
na página 126 no caderno de desenho. 
 
Obs.: O livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no retorno presencial. 

       
     17/11 

  Quarta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
imagens; 
- Reconhecer as letras do alfabeto. 
(TS) Traços, sons, cores e formas 
- Explorar diferentes formas de expressão 
por meio do desenho. 
 
 
 
 

ASSUNTO – PROFISSÃO  
- Apresentação e exploração de imagens de 
profissionais cuidando de animais; 
- Exploração e registro do livro páginas 127 e 129; 
- ALFABETO: sondagem das letras no nome dos 
animais retratados na página 129; 
- ARTE: registro através de desenho e escrita sobre 
profissionais cuidando de animais no caderno de 
desenho. 
PARA CASA: responder livro página 128. 
 
Obs.: o livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no retorno presencial. 

 
 
 
 

18/11 
Quinta-feira 

 (EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
vídeo e imagens; 
- Expressar suas ideias por meio da 
linguagem escrita. 
 
 
 
 

ASSUNTO – DANÇA: capoeira 
- Apresentação e exploração do vídeo “Capoeira”; 
Link: https://youtu.be/OvHahV2wkl8 
- Exploração das páginas que irão para casa.  
 
PARA CASA: livro página 130 e 131. 
- CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: com a professora 
Concita 
Obs.: O livro deverá ser entregue no retorno 
presencial. 



 
Sexta-feira 

19/11 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação  
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização de 
vídeo e imagens; 
- Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea de foto). 
 

ASSUNTO – Dia da bandeira 
- Exploração e cores da bandeira relacionando aos 
seus significados. 
- Estudo da palavra BANDEIRA 
- Desenho, pintura e escrita da bandeira no caderno 
de desenho. 
- AULA DE MÚSICA – Apresentação e exploração de 
instrumentos musicais da capoeira. 
Obs.: O livro e o caderno de desenho deverão ser 
entregues no retorno presencial. 

 


