
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 08/03 a 12/03

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.

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

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades.

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes.

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

Objetos de Conhecimento: 
❖ Vivências pessoais
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Dia Internacional da Mulher
❖ Cômodos do colégio
❖ Mais alto que / mais baixo que
❖ Dentro/ fora
❖ Números e quantidades





“...Mulher, mulher, mulher
O mundo gira em torno de você 

mulher
Mulher, mulher, mulher

É Violeta, Margarida e Salomé…”
(Música de Mastruz com Leite)

Oba! Vamos comemorar!
08 de Março 
Dia Internacional da Mulher!
Com criatividade e dedicação, vamos confeccionar uma 
arte para lhe homenagear.
Para isso você irá precisar de:
Uma folha de papel filipinho
Uma folha de papel cartão branca
Hidrocor
Um laço pequeno
Cola 
Estarei aguardando você!

4 anos A e B 08/03

Realize a atividade de casa: 
Unidade 2 ficha 2.
Faça um desenho com todos que 
vivem em sua casa.
Lembre-se de desenhar você 
também.
Circule no seu desenho a mulher 
que convive com você. 



4 anos B  09/03
4 anos A 09/03 e 10/03

Classe unidade 1 ficha 14
            unidade 1 ficha 16

Casa unidade 1 ficha 17

A escola é…
Escola é… 
O lugar que se faz amigos…
Não se trata só de prédios, salas, 
quadros, programas, horários, 
conceitos...
Escola é sobretudo, gente
Gente que trabalha, que estuda
Que alegra, se conhece, se estima…

(Paulo Freire)

ATENÇÃO! Procure com cuidado, de todo 
coração, uma foto com a família para 
demonstração!

Não deixem de participar,
Pois, neste dia,
Todos irão conhecer
A escola do AMOR,
Preparada para receber vocês! 



4 anos B  10/03
4 anos A  12/03 Classe unidade 1 ficha 26

            unidade 1 ficha 27

Casa unidade 1 ficha 28

ATENÇÃO! De uma caixa nós vamos precisar.
Coloque dentro dela, material escolar.

DENTRO E FORA

Vamos pensar um pouco?
Onde você está agora? Dentro ou fora de 
casa?
Após responder, utilize os materiais 
solicitados para realizar a atividade.




