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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.

(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.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e 
respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais 
convive.

❖

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.

(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.

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu 
corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) 
com os quais convive.

Objetos de Conhecimento: 
❖ Vivências pessoais
❖ Data comemorativa - Páscoa
❖ História: Milagres de Jesus
❖ Símbolos da Páscoa
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Escrita dos numerais
❖ Coordenação motora, visual e tátil



HISTÓRIA E SÍMBOLOS DA PÁSCOA!
Quero com carinho fazer
Um pedido ao coelhinho. 

Que ele traga
Dentro dos ovinhos: paz, união,

Para que esta data religiosa
Torne as pessoas mais generosas.

Pois chegou a Páscoa.
Época que tem o seu valor
Vamos lembrar desta data

Com muito amor
Pois Ressuscitou,

Jesus Cristo, nosso Senhor.
                                        (Internet)

Classe: Unidade 2 Ficha 20

Casa: Unidade 3 Ficha 8

4 anos A e B 29/03



MILAGRES DE JESUS
Jesus Cristo morto e sepultado
E no terceiro dia foi ressuscitado
Curou nossas feridas e levou o pecado
Unigênito de Deus, Messias proclamado
Subiu aos céus e à destra do Pai está sentado.

Coração generoso e imaculado
Realizou milagres, curou o aleijado
Induziu a todos a distribuir amor,
Sublime Peregrino, nosso Redentor
Tirou os pecados do mundo
O seu amor é sublime e fecundo.
                ( Fernando Xerez)

Classe: Unidade 3 Ficha 5
Casa: Unidade 3 Ficha 18

4 anos A e B 30/03



Páscoa!
É tempo de renovar sonhos,
Convicções e atitudes,
Deixe este espírito de 
renascimento tomar conta 
de você!

Oba!
A Páscoa vai chegar

E com ajuda do coelhinho
Você vai procurar

Os ovinhos que a pró escondeu 
em algum lugar.

PARA A NOSSA AULA VAMOS 
PRECISAR DE:

● 1 copo descartável
● 4 canudos
● filipinho
● tesoura
● cola
● hidrocor
● fita adesiva

4 anos A e B 31/03
ARTE DA PÁSCOA!





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!


