
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 29 a 31/03

       Educação Infantil - G5   Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1- Páscoa/ Símbolos da Páscoa/ Habilidades motoras/ Letras do alfabeto.

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

    Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de  
vida. (EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. (EI03EF09) 
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea/

2- Milagres de Jesus/ Ensinamentos de Jesus/ Psicomotricidade/ Habilidades motoras.

      Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos/ Traços, sons, cores e formas

   Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (E03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 
música.(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e tridimensionais.

      3-   Páscoa/ Habilidades motoras/ Emoções. 

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

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.



              1. História da Páscoa/ Símbolos 

Na live, a professora trabalhará  o verdadeiro sentido da Páscoa por meio de uma história  e em seguida, 
mostrará os símbolos de forma concreta através de uma surpresa. Após  esse momento, listar o nome de 
alguns símbolos em folha de ofício, trabalhando as letras do alfabeto de forma contextualizada. 

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a 
atividade Unidade 2 fichas 11 e 12.

Para aprender e se divertir em casa: 
https://wordwall.net/pt/resource/13061446

https://wordwall.net/pt/resource/13061446


2. Milagres de Jesus

Na live, a professora apresentará de forma 
lúdica os milagres de Jesus através de 
música, gestos e movimentos. Logo após a 
encenação, conversar com as crianças sobre 
o tema e em seguida, trabalhar as 
habilidades motoras, representando em  
folha de ofício um dos milagres milagres.

Para casa sob o comando do adulto, a criança 
realizará a atividade Unidade 2 fichas 18 e 20. 



3 - Hoje tem arte da Páscoa

Na live, a professora apresentará uma dinâmica representando o amor 
de Deus em nossas vidas, ressaltando o sentido da Páscoa. Após a 
dinâmica e conversa interativa, confeccionar uma arte alusiva ao tema.

Obs: Para a aula iremos precisar de:
➔ 1 copo de isopor
➔ 1 folha de ofício
➔ 3 canudos
➔ fita adesiva
➔ hidrocor
➔ tesoura
➔ lantejoulas na cor que quiser

Para casa sob o comando do adulto, a criança realizará a atividade 
Unidade 2 fichas 10 e 17.






