
06.08.2019 TERÇA-
-FEIRA

11.09.2019 QUARTA-FEIRA
VIVÊNCIA 1

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Corpo, Gesto e Movimento (CG) / Escuta, fala, pensamento e imaginação (EF) / 
Traços, Sons, Cores  e Formas (TS).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
EI03EF01 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
EI03EF01 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 
tentando identificar palavras conhecidas.
• Conhecer os sons de palavras com ans, ens, ins, ons, uns.
• Conhecer curiosidades sobre os patins.
• Ler e escrever palavras no quadro envolvendo os sons em estudo.
• Trabalhar o significado de cada palavra listada no quadro.

VIVÊNCIA 2
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações (ET) / Traços, sons, cores e 
formas (TS) / Corpo, gestos e movimentos (CG). 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
EI03ET07- Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes 
e o depois numa sequência numérica.
EI03ET04- Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro, por números ou escrita espontânea), em diferentes 
suportes. 
• Reconhecer a medição e organização do tempo: segundos, minutos e horas.
• Reconhecer os sinais do tempo no dia a dia.
• Identificar as horas em um relógio.
• Observar os números existentes nos relógios (Numerais de 1 à 12).

VIVÊNCIA 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Revisar as profissões e 
locais de trabalho.
TAREFA DE CLASSE
VIVÊNCIA 1: Marcha Criança – Linguagem  págs. 224,  225, 226 e 227.
VIVÊNCIA 2:. SAS -Vivenciando e Aprendendo págs. 45 e 47.
VIVÊNCIA 3: Student Book – Unit 7 – Think with me  – Page 81.

TAREFA DE CASA
VIVÊNCIA 1: SAS -Vivenciando e Aprendendo págs. 40 e 41.
VIVÊNCIA 2: Tarefa Fotocopiada. 
VIVÊNCIA 3: Activity Book – Unit 7 – Think with me – Page 66.
Instrução: 1) Pinte a peça correspondente à imagem maior. Depois, escreva o nome 
daquele profissional. 2) Desafio da Fifi: Escreva sobre alguém que você conheça: 
escolha alguém da sua Family e diga qual a profissão dessa pessoa e onde ela trabalha.
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