
4a Semana 22 a 26 de novembro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS ATIVIDADES 

        
 
      22/11 
Segunda-feira 
 

(EO) O eu, o outro e o nós 
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
ao grupo. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Levantar hipóteses sobre diferentes 
gêneros textuais; 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de escrita. 

ASSUNTO - IDENTIDADE: os profissionais da escola; 
- GÊNERO TEXTUAL: lista com os nomes dos 
profissionais da escola; 
- Exploração e registro da página 132; 
- ALFABETO: exploração e registro do nome dos 
profissionais da escola (atividade e anexo). 
 

 

 
 
 

23/11 
Terça-feira 

 

(EO) O eu, o outro e o nós 
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
ao grupo. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Levantar hipóteses sobre diferentes 
gêneros textuais; 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo. 

ASSUNTO - IDENTIDADE: os profissionais da escola; 
- Elaborar perguntas para entrevistar um profissional 
da escola; 
- Exploração e registro da página 133 e 134; 
 

 

       
      
 
         24/11 

    Quarta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós 
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
ao grupo. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização 
de imagens; 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados da escrita. 

ASSUNTO - DATA COMEMORATIVA - Natal. 
- Filme- Linda noite de natal. 
Ver link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=0O2aVH5Z0Ps 
- DATA COMEMORATIVA: símbolos natalinos; 
- ALFABETO: registro dos nomes dos símbolos natalinos 
estudados no caderno de desenho. 
 
 

 
 
 
 

25/11 
Quinta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós 
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
ao grupo. 
(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização 
de imagens; 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo. 

ASSUNTO - DATA COMEMORATIVA - Natal. 
- Filme sobre o verdadeiro sentido do Natal; 
Ver link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=d5Pc9dHRhOU 
- DATA COMEMORATIVA: conversa sobre o nascimento 
de jesus; 
- ARTE: registro do verdadeiro sentido do Natal no 
caderno de desenho. 
 
 
 

 
26/11 

Sexta-feira 

(EO) O eu, o outro e o nós 
- Comunicar suas ideias e sentimentos 
ao grupo. 
 

ASSUNTO - FÉRIAS 
- Filme sobre as férias: Caillou e as férias. 
Ver link:   
  https://www.youtube.com/watch?v=72GnYOtpBiA 

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

 



(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
- Expressar suas vivências por meio da 
linguagem oral, a partir da visualização 
de imagens; 
(CG) Corpo, gesto e movimento 
- Desenvolver habilidades manuais ao 
realizar traçados de grafismo. 

- GÊNERO TEXTUAL: listar atividades e passeios 
realizados nas férias; 
- ARTE: registro através do desenho no caderno de 
desenho. 
- Ritual de passagem para a Pré-Escola II; 
- Atividades recreativas para encerramento do ano 
letivo. 
 
 
 

 


