
4ª Semana 22 a 26 de novembro de 2021 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS 
 

ATIVIDADE 

 
 
 
 
 

22/11 
Segunda-feira 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
-Perceber que as pessoas têm características 
físicas diferentes, respeitando essas 
diferenças. 
(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 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. 
                                                

ASSUNTO: Pintura corporal. 
- Exploração das características físicas das imagens 
do livro página 114. 
- Reconhecer que cada um tem suas diferenças. 
- Registro da atividade página 114. 
 
- Aula de música com o prof. George: Exploração 
de músicas natalinas. 
 
 

 
 
 
 
 

23/11 
Terça-feira 

 

(EO) - O EU, O OUTRO E O NÓS: 
- Compartilhar os objetos e os espaços com 
crianças da mesma faixa etária e adultos; 
- Comunicar com os colegas e adultos, 
buscando compreendê-los e fazendo-se 
compreender. 
(ET) - ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
- Explorar e descrever semelhanças e 
diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (texturas, massa, 
tamanho); 

-Classificar objetos considerando 
determinado atributo (peso, cor, forma etc.). 

ASSUNTO – De onde vem a lã? 
- Exploração das imagens da página 116 e registro. 
- Explicação das regras do jogo Proteja as ovelhas. 
 
 
 

 
 

24/11 
Quarta-feira 

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

ASSUNTO: Estudo das vogais. 
- Apresentação do vídeo “A casinha das vogais”. 
Link -  https://youtu.be/P__IlAeMOHQ 
- Exploração das vogais. 
- Atividade xerocopiada. 
- Contação de história prof.ª Concita. 
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25/11 
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. 
 
 

ASSUNTO – Tem natureza na escola? 

- Exploração da área verde da escola; 

- Explicação e registro da atividade página 119. 

– Noção de igual e diferente. 
- Exploração e registro da página 120 e 121; 
 

 

 
 
 

26/11 
Sexta-feira 

 (EF) - ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões; 
- Manusear diferentes instrumentos e 
suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 

ASSUNTO: Gênero textual: receita 
- Exploração, realização da receita e registro do 
livro página 125 e 126; 
- Ritual de passagem para a Pré-Escola I; 
- Atividades recreativas para encerramento do ano 
letivo. 
 

 
 
 
 

 


