
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 15/03 a 19/03

       Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1-   Aspectos linguísticos/ Letras do alfabeto/ Escrita de palavras/ Esportes/ Habilidades motoras.

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

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 (EI05EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação/ (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações diversas.

      2.  Letras do alfabeto/ Vogais/ Percepção visual/ Numerais.

     Campo de experiência:Corpo, Gestos e  movimentos/ Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. (EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar 
palavras conhecidas.(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em numa 
sequência.

3 -  Alimentos de Origem Animal e Vegetal/ Aspectos linguísticos/ Letras do alfabeto/ Escrita de palavras/Comparação entre objetos.

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós/  Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações.

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações/(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/(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades.



1. HORA DE BRINCAR  E APRENDER.

Na live a professora brincará com as crianças trabalhando as letras do alfabeto, 
percepção visual e habilidades motoras. Em seguida, realizar a atividade do livro Unidade 
1 fichas 27. Logo após a atividade terá uma surpresa!

Para casa sob o comando do adulto a criança realizará a atividade Unidade 1 ficha 29.

Obs: Para a aula iremos 
precisar de:

1 prato descartável 
tamanho médio
  Fita adesiva
2 palitos de churrasco.



2.HORA DA HISTÓRIA: 

Na live a professora contará de forma lúdica a História: João e o Pé de Feijão. Em 
seguida, as crianças  seguirão os comandos brincando, procurando palavras e 
letras que a professora ditar. Após a brincadeira, realizar a  atividade unidade 1 
ficha 31.

 Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade  Unidade 1 
ficha 32.



3- ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL

Na live, a professora apresentará alguns alimentos de origem animal e vegetal de forma concreta para que as 
crianças estabeleçam  relação de comparação compreendendo o conteúdo. Em seguida, a professora brincará  
com as crianças dando alguns comandos. Logo após a brincadeira, realizar a atividade unidade 2 fichas 1 e 4.

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a 

atividade Unidade 2 fichas  2 e 6.




