
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 22/02 a 26/02

Educação Infantil - G4 

 Professoras: Aline, Ana Paula e Mainara



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.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação.

(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.

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas.

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Objetos de Conhecimento: 

❖ Vivências pessoais
❖ Minha escola
❖ Os espaços da escola
❖ Noções de grandeza  (maior/ 

menor) (maior que/ menor que)
❖ Contagem e escrita dos numerais
❖ Escrita do nome
❖ Objetos escolares



QUANDO EU VOU PARA A MINHA ESCOLA 
TENHO MUITO O QUE FAZER
PULO, BRINCO FAÇO ARTE

MAS TAMBÉM QUERO APRENDER.
MEUS AMIGOS LÁ DA SALA 
SÃO PEQUENOS COMO EU

DÃO RISADAS SÃO ALEGRES, 
SÃO BACANAS… E OS SEUS?

(Jane Emirene)

4 anos A e B 
22/02

MINHA ESCOLA

O QUE VOCÊ QUER FAZER NA ESCOLA?

Classe: Unidade 1 ficha 1

Classe: Unidade 1 ficha 2 - A canoa virou, pois deixaram ela virar, foi por causa de…
“Que saudade da minha escola;
Brincar de roda, cantar, dar uma volta nela;
aprender os nomes dos meus amigos;
Matar a saudade que eu sinto dela.”
   (Ana Paula, Aline e Mainara)

Casa  Apresente a criança  a ficha 5 unidade 1 com imagens dos espaços da escola e 
pergunte: Quais espaços da escola estão apresentados nessas imagens? Qual desses 
espaços são usados  para fazer refeição? Qual deles servem  para brincar? Em qual 
deles podemos escolher livros para ler e nos divertir? 



4 anos B 23/02
4 anos A  23/02 e 24/02

Classe: Unidade 1  ficha 3

             Unidade 1 ficha 4

MINHA ESCOLA

Casa: Com a ajuda da família,click no link e assista 
ao video https://youtu.be/SfE7mIPFXZc  depois 
realize a atividade unidade 1 ficha 8 seguindo os 
comandos no verso da página. 

Ser criança é muito bom;
Imaginar, voar e aterrissar;
Quando lembro da escola;
Penso em tudo que fiz por lá.
Há, que saudade ela me dá.
Brinquei, escrevi, desenhei e contei;
Fiz tudo com emoção;
Pois cada material que usei;
Criei usando a imaginação.
               (Ana Paula, Aline e Mainara)

Vamos nos movimentar! 1, 2, 3 e já!
Corra e vá procurar,

Pois na live você irá precisar,
De 2 objetos para comparar!

https://youtu.be/SfE7mIPFXZc


4 anos B 24/02
4 anos A 26/02

Classe: Unidade 1  ficha 7
EU TENHO UM NOME
NO MUNDO TUDO TEM NOME
DA NATUREZA AOS OBJETOS
COISAS GRANDES COMO NAVIOS
E PEQUENAS COMO OS INSETOS!

PESSOAS TÊM NOME TAMBÉM
COMO MARIA, PEDRO OU JOSÉ
MEU NOME VOCÊ ADIVINHA,
OU PRECISO DIZER QUEM É?
    (Isabel Cristina  S. Soares)
Sei que você é esperto(a) e seu  nome sabe  escrever.Capriche 
nas letrinhas! Confio em você!

Classe:Unidade 1 ficha 11-  Agora não estamos na escola, mas 
vamos lembrar o que podemos fazer em cada espaço dela. 
Brincamos, fazemos nossa higiene, estudamos e ouvimos muitas 
histórias.

Casa: Com ajuda da família realize a atividade Unidade 1 ficha 13 seguindo 
os comandos no verso da página. Capriche!  Click no link e assista o vídeo e 
divirta-se https://youtu.be/KyLOXH9iX-c

EU TENHO UM NOME

https://youtu.be/KyLOXH9iX-c



