
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 01/03 a 05/03

       Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1-  Linguagem visual/ Aspectos linguísticos/ Letras do alfabeto/ Contagem/ Numerais.

      Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 
de palavras e textos, por meio de escrita espontânea/ EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar 
o antes, o depois e o entre em numa sequência.

      2.  Habilidades motoras/ Letras do alfabeto/ Vogais/Partes do corpo/Numerais/ Relações quantitativas/ Contagem.

     Campo de experiência:Corpo, Gestos e  movimentos/ Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações. 

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações diversas.(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/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/ Letras do alfabeto/ Escrita de palavras/ História Infantil/ Emoções/Numerais/ Relações quantitativas/ 
Contagem..

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação/ O eu, o outro e o nós/ Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações.

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/ (EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações/EI03ET07) Relacionar números 
às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em numa sequência.. 



1. Brincando, aprendendo e registrando.

Na live a professora  trabalhará a percepção visual através das imagens do livro Unidade 
1 fichas 12 e 19  bem como, a consciência fonológica, letras do alfabeto e contagem 
realizando a atividade.

Para casa sob o comando do adulto a criança realizará a atividade Unidade 1 ficha 14.



 Na live a professora irá trabalhar os Órgãos do sentido às sensações gustativas de forma concreta para 
que as crianças percebam o gosto dos alimentos. Logo após a  conversa interativa,  a turma irá  
experienciar algumas situações como: encher bola, soprar vela, ouvir música, descobrindo a função de 
algumas partes do corpo. Em seguida, realizar a atividade do livro Unidade 1 ficha 15.   Na atividade 
ficha 17, será trabalhado as partes do corpo, contagem e  noções quantitativas.

Obs: Para a aula iremos precisar de:
Uma fruta ou alimento de preferência da criança 
Uma bola de soprar
uma venda para os olhos          

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade do livro Unidade 1 
Fichas 16  e 18.

2. Habilidades motoras/ Partes do corpo/ Órgãos do sentido/ Contagem



Na live a professora contará a história de Pinóquio, trabalhará a percepção 
visual através das imagens, a sequência lógica dos fatos e os sentimentos 
abordados na história.  Em seguida, realizar a atividade da Unidade 1 ficha 21 
e 20.

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade do livro 
Unidade 1 ficha 13.

3.  História Infantil/ Emoções.

Obs: Para a aula iremos precisar de:
Livro alecrim 
Livro de história do Pinóquio 




