
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 22/02 a 26/02

       Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1-  Corpo humano ( partes do corpo)/ Aspectos linguísticos/ Letras do alfabeto.

      Campo de experiência: Corpo, gestos, e movimentos/O eu, o outro e o nós/ Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:EI03CG02 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.

 /EI03EO05 Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) 
com os quais convive.

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

      2.  Partes do corpo/ Figuras geométricas/Numerais/ Relações quantitativas/ Contagem.

      Campo de experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:EI03ET05 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças.(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em numa 
sequência.

3 - Aspectos linguísticos/ Adivinha/Letras do alfabeto/ Vogais/ Escrita de palavras/ Emoções.

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fatos, desenhos e outras formas de expressão.



1. VAMOS CONHECER O NOSSO CORPO?

Na Live, a professora trabalhará de forma dinâmica  a 
linguagem visual  das crianças através da ficha 1 
Unidade 1 do livro, abordando o tema: Corpo Humano, 
fazendo um levantando dos conhecimentos prévios 
das crianças sobre o conteúdo. Em seguida, realizar a 
atividade Unidade 1 fichas 1 e 2.  Após a realização da 
atividade,  cantar músicas com gestos explorando as 
partes do corpo.

Para casa sob o comando do adulto, a criança 
realizará a atividade Unidade 1 fichas 9 e 10  
fortalecendo os conhecimentos da aula.

Para aula precisaremos de:
Livro, lápis, lápis de cor e borracha



2. TRABALHANDO COM FIGURAS GEOMÉTRICAS, PARTES DO 
CORPO E NUMERAIS.

Na live, a professora contará a história das Formas Geométricas revisando o conteúdo. Em seguida, 
estabelecer relação de comparação entre as formas e as partes do corpo, realizando contagem. Logo 
após esse momento, explorar a imagem do livro Unidade 1 fichas 8 e 11 realizando a atividade.

Para casa  a criança realizará a atividade Unidade 1 fichas 3 e 4 sob o comando do adulto.

   



Na live de forma lúdica, a professora brincará com as  as 
crianças apresentando algumas adivinhas. Em seguida, 
trabalhar  a  Unidade 1 fichas 6 e 7 ressaltando as vogais 
das palavras, mostrando o movimento cursivo. No verso 
da atividade traçar as vogais seguindo o comando da 
professora. Na ficha 7 trabalhar as emoções enfatizando 
as expressões do corpo.

Para casa  a criança realizará a atividade do livro Unidade 
1 ficha 5.

3. O QUE É O QUE É?

QUANDO OS ABRO, EU VEJO.
QUANDO OS FECHO, EU SONHO.
QUEM SÃO ELES?



Beijos carinhosos
           da Pró.



Para auxiliar as atividades propostas segue material de apoio.


