
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 22/03 a 26/03

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.

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

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

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre 
outras possibilidades

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.

EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças.

Objetos de Conhecimento: 
❖ Vivências pessoais
❖ Atividade Cultural- Dia da Água
❖ História da gotinha- Pingo de 

chuva
❖ Cheio e Vazio
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Data comemorativa- Dia do Circo
❖ Escrita dos numerais
❖ Formas Geométricas
❖ Coordenação motora, visual e tátil



ÁGUA É VIDA!
Esta água limpa e cristalina,
que me refresca o rosto, 
faz-me sentir a pele fina,
bebe-la fresca é um gosto.

Esta água que é vida,
e todos os males cura,
não deve ser poluída,
tem de se manter pura. 
                           ( José Couto)

casa: Livro Planeta Verde lar, 
doce lar. Página 15

Classe: Unidade 2 Ficha 5

PARA A NOSSA AULA VAMOS 
PRECISAR DE:

● 1 GARRAFA DE ÁGUA PET 
500 ML,

● EVA COLORIDO,
● GLITTER OU ANILINA AZUL.

4 anos A e B 22/03



Classe: Unidade 2 Ficha 22
              Unidade 2  Ficha 29

Casa: Unidade 2 Ficha 8

4 anos B  23/03
4 anos A 23/03 e 24/03

CHEGOU O CIRCO 
QUE COISA BOA: 
VER O PALHAÇO 

QUE RI A TOA. COM 
O MÁGICO TODOS 

FICAM ALERTA E AS 
CRIANÇAS FICAM DE 

BOCA ABERTA!
(Aline, Ana Paula e 

Mainara)

No circo tem palhaço,
Equilibrista, malabarista,...
Que fazem a festa acontecer
Com muitos personagens divertidos
venham para a live ver,
Um show de mágica e brilho 
que vai acontecer.
( Aline, Ana Paula e Mainara)



 Classe: Unidade 2 Ficha 24 Casa: Unidade 3 Ficha 9

4 anos B  24/03
4 anos A  26/03

OBA! O CIRCO CHEGOU!

Sua cara tem pintura,
Uma bola no nariz,
Sua vida é uma aventura,
De fazer o mundo feliz.

Eu conheço um palhaço,
Que alegrou o meu coração,
Transformou minha vida,
Numa doce emoção.
         (SULLIVAN, Michael e Massadas)

Vamos precisar de:

❖ 1 Foto do rosto da 
criança 15x20

❖ filipinho colorido
❖ papel crepom 

colorido
❖ tesoura
❖ cola
❖ lantejoulas

Obs: Neste dia a criança poderá estar caracterizada com roupa ou adereço 
alusivo ao circo.



Compartilhe seus momentos de alegria 
realizando as atividades com sua família 

em nossa rede social, marcando o 
colégio e sua professora.

Instagram:@colegio.santissimo
Professora Aline: 

@alinebarbosadamotasimoes
                          Mainara: @mainara.b

            Ana Paula: @anapaulabarros26

Atenção!
Não esqueçam dos nossos encontros na 

live.
Não percam!




