
ROTEIRO DE ESTUDO - Período de 08 a 12/03

       Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1-   Manifestações Artísticas e Culturais/Dia da Mulher/ Habilidades Motoras.

      Campo de experiência:O eu, o outro e o nós/ Corpo, gestos e movimentos.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas.

      2.  Trava- língua/ Letras do alfabeto/ Vogais/ Escrita de palavras.

     Campo de experiência:Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura, (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

3 - Contagem/Representação numérica/Habilidades motoras/Sequência. 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, 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.



1. Fazendo Arte para o Dia da Mulher 

Na live, a professora contará uma história sobre o Dia da Mulher, ressaltando sua importância na sociedade. 
Em seguida, trabalhar as habilidades motoras realizando a atividade do livro Unidade 1 ficha 30 e logo 
após, confeccionar um mimo para homenagear essa data especial.

Para casa sob o comando do adulto a criança realizará a atividade 
Unidade 1 ficha 25.

Obs: Para a aula iremos precisar de:
➔ 3 folhas de papel filipinho colorido
➔ tesoura
➔ lápis de cor
➔ cola
➔ hidrocor



2. Brincando com trava-língua 

Na live de forma lúdica a professora brincará com o trava-língua (O Tatu tá aí?), 
interagindo com as crianças, trabalhando a oralidade, iniciando o traçado cursivo de 
algumas palavras. Em seguida, realizar a atividade do livro unidade 1 ficha 22.

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade Unidade 1 ficha 24 e 28



Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade utilizando o verso da ficha 26 Unidade 
1,escrevendo os numerais até 20 fortalecendo os conhecimentos da aula.

Na live a professora brincará com as crianças utilizando materiais concretos, estimulando a contagem e 
noções quantitativas.Em seguida, trabalhar as habilidades motoras, escrita de numerais, e sequência 
realizando  a atividade do livro unidade 1 fichas 23 e 26.

Obs: Para a aula iremos 
precisar de:
➔ 10 palitos de fósforo 

ou de picolé
 




