
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 01/03 a 05/03

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.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.

Objetos de Conhecimento: 

❖ Vivências pessoais
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Biografia e obra de Piet 

Mondrian
❖ Emoções



Casa- Unidade 1 Ficha 19 

QUE NOME VOCÊ TEM?
A de Antônio, Ana, Andréa
B de Bia, tem também
C de Cris, I de Ivan
Que nome você tem?

G Gustavo, R Raque,
S Sônia, D Daniel,
Com que letra será
 Que começa o seu?

4 anos A e B 01/03

Classe -Unidade 1 Ficha 9 
O que você fez no seu final de semana? Registre em 
forma de desenho no verso da atividade, depois peça a 
um adulto da família para escrever como foi.  Capriche!



4 anos B  02/03
4 anos A 02/03 e 03/03

Classe- Unidade 1 Ficha 10 
                  Unidade 1 Ficha 12

Casa- Unidade 1 Ficha 6 

Conhecendo a biografia e obra de PIET MONDRIAN (1872-1944)

“...por um tempo , ele foi professor de arte, mas não estava feliz e, 
por isso, decidiu se dedicar à pintura...”
Você sabia que todos nós temos momentos de tristeza e alegria?
Conte para a professora o que lhe deixa triste e feliz.



4 anos B  03/03
4 anos A  05/03

Classe- Unidade 1 Ficha 15 
                  Unidade 1 Ficha 29

Casa- Unidade 1 Ficha 22

Espelho,  espelho meu,  existe alguém mais 
feliz do que eu?

“No retrato que me faço
traço a traço

Às vezes me pinto nuvem,
As vezes me pinto árvore…

Às vezes me pinto coisas
De que nem há mais lembrança…”

(Mario Quintana)




