
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 05 a 09/04

       Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



     1.Alimentos saudáveis/ Pirâmide alimentar/ Comparação entre os alimentos.

    Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos/ Espaço, tempos, quantidade, relações e transformações/ Escuta, fala, pensamento e 
imaginação.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à  higiene, alimentação, conforto e 
aparência.(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades (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.

2-. Numerais/ Relações quantitativas/ Raciocínio lógico matemático/ Noções de medidas.

      Campo de experiência: Espaço, tempos, quantidade, relações e transformações.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades.

3- Letras do alfabeto/ Movimentos básicos dos traços da escrita/ Habilidades motoras.

Campos de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação/O eu, o outro e o nós..

Objetivo de Aprendizagem e  desenvolvimento:(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita espontânea.(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações.



1. Alimentação saudável/ Pirâmide alimentar

Na live, a professora trabalhará de forma lúdica mostrando para as crianças alimentos que são 
processados e  naturais. Logo em seguida, com o folheto de supermercado as crianças estabelecerão 
comparações identificando esses alimentos. Após o momento, realizar a atividade do livro Unidade 2 
fichas 13 e 16. 

Para casa sob o comando do adulto a criança realizará a 
atividade Unidade 2 fichas 9 e 14.  

Obs: Para a aula iremos precisar de:

1 folheto de supermercado ou informativos 
com imagens de alimentos processados e 
naturais.



2. Aprendendo com os números

Na live, a professora construirá uma torre numérica, possibilitando a criança levantar hipóteses, 
criando estratégias para desenvolver noções quantitativas. Após o momento, realizar a atividade do 
livro Unidade 2 ficha 24.

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade Unidade 2 fichas 25 e 27.

Obs: Para a aula iremos precisar de:
❖ 1 Placa de ovos em papelão
❖ massa de modelar nas cores (vermelha, 

verde, rosa, branca)
❖ 2 palitos de churrasco



3. Brincando com as letras 

Na live, a professora brincará com as crianças mostrando letras escondidas no baralho, em seguida, 
as crianças irão traçar o movimento correto das letras, utilizando material concreto. Após o momento, 
realizar a atividade do livro Unidade 2 ficha 26.    

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a 
atividade Unidade 2 ficha 29.

Para nossa aula utilizaremos os seguintes materiais:
❖ recipiente de vidro raso
❖ um pouco de farinha de trigo 




