
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 15/02 a 19/02

                          Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1- Manifestações artísticas e culturais/Carnaval/ Aspectos linguísticos/ Letras do alfabeto.

      Campo de experiência: O eu, o outro e o nós/ Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito 

por diferentes culturas e modos de vida.

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

palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

      2. Numerais/ Relações quantitativas/ Contagem.

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

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (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.

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. COMEMORANDO O CARNAVAL

Na Live, a professora mostrará para as crianças de forma lúdica o Carnaval 
em diferentes estados, bem como  vestimenta, danças, músicas e o momento 
que estamos vivendo( Pandemia).  Logo em seguida, irá  trabalhar a palavra 
CARNAVAL, a sonorização das letras, escrita  e o desenho alusivo ao tema de 
forma contextualizada . No segundo momento, trabalharemos a paródia 
carnavalesca e a confecção de um adereço para o nosso bloquinho.

Para aula precisaremos de:
Papel (ofício, filipinho ou 
revista), tesoura, fita adesiva, 
lápis, borracha e hidrocor.



        

 

        

 

2. HISTÓRIA DOS NÚMEROS

Na live, a professora contará a história dos numerais de forma dinâmica. Em seguida, pegará os numerais 
escondidos nos envelopes realizando  revisão numérica, incentivando os alunos a traçarem, ordenarem, 
estabelecendo noções quantitativas através de escrita e colagem, seguindo o comando da professora.

https://wordwall.net/pt/resource/6780387Com a família, acesse e revise os números com alegria

https://wordwall.net/pt/resource/6780387


Na live, a professora brincará de forma lúdica revisando as letras do 
alfabeto bastão. Em seguida, as crianças irão identificar as vogais e 
conhecerão o movimento cursivo, traçando livremente em folha de 
ofício, utilizando lápis e massa de modelar.  

Para aula precisaremos de:
Papel, 
Lápis,
Hidrocor 
Borracha
Massa de modelar

3. BRINCANDO COM AS LETRAS



Ótimo final de semana!!!

Como é bom ter você de volta!!!


