
4ª Semana 22 a 26 de novembro de 2021. 

DATA CAMPO DE EXPERIÊNCIA/ OBJETIVOS                             ATIVIDADES 

 
 
 

22/11 
        Segunda-feira 
 
 

(ET) Espaço, tempo, quantidades, 
relações e transformações. 
– Classificar objetos e figuras de acordo 
com suas semelhanças e diferenças. 

ASSUNTO- Casas diferentes 
 - Leitura de imagem do livro, página 154.  
 

 

(TS) Traços, sons, cores e formas. 
– Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

ASSUNTO - Arte: Desenho como é a minha 
casa. 
 
- Registro no livro, página 155. 
 

 
 

 
 

23/11 
Terça-feira 

 
 
 

(CG) Corpo, gestos e movimentos. 
– Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, alimentação, 
conforto e aparência. 

ASSUNTO- Crianças e alimentação 
 
- Leitura de imagem do livro, página 156. 
- Registro no livro página 156. 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas. 
– Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

ASSUNTO - Arte: Desenho como eu me 
alimento. 
 
- Registro no livro, página 157. 
 

 
 

 
24/11 

Quarta-feira 
 
 
 

 
 
 
 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
– Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de vida. 

ASSUNTO – Festa mexicana 
 

- Leitura de imagem do livro, página 158. 
 

(EO) O eu, o outro e o nós. 
- Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos. 

ASSUNTO – Data comemorativa - Natal. 
- Filme: Linda noite de natal. 
 link: 
https://www.youtube.com/watch?v=0O2
aVH5Z0Ps 

 
 

 
 

 
25/11 

Quinta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Manipular textos e participar de 
situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros 
textuais. 

ASSUNTO – Gênero textual: Poema “As 
crianças e o planeta.” 
 
- Leitura do texto no livro, página 160. 
 
 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
- Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivencias, por meio da 
linguagem oral. 

ASSUNTO – Parque Nacional  
 

- Leitura de imagem do livro, página 161.  
 

 
 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL 

   PRÉ-ESCOLA II - PROFESSORAS: ACILENE E DULCE 
 



 
 
 

 
26/11 

Sexta-feira 

(EF) Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 
– Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registro 
de palavras e textos, por meio de 
escrita espontânea. 

ASSUNTO – Data Comemorativa - Festa de 
Ano Novo. 

- Leitura de imagem do livro, página 159. 
  - Ritual de passagem para o 1º ano; 
  -Atividades recreativas para 
encerramento do ano letivo. 
 

(TS) Traços, sons, cores e formas. 
- Utilizar sons produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos musicais. 

ASSUNTO – Ensaio para formatura 
Aula do profº George. 

 


