
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 26 a 30/04

  Educação Infantil - G5   Professoras: 

Cristiane Tavares e Hildeane Alves



     1- Formas Geométricas / Letras do alfabeto/ Escrita de palavras.

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

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

2- Noções de lateralidade dentro e fora/ Contagem/ Percepção visual.

      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/(EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

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/ Espaço, tempos, quantidade, relações e 
transformações.

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.(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, 
observando suas propriedades.

 



1 - Charada das Figuras geométricas

Na live de forma lúdica, a professora trabalhará com a charadinha 
das figuras geométricas.Na brincadeira, as crianças irão  identificar  
as semelhanças e diferenças entre as figuras. Após, realizar a 
atividade do livro Unidade 3 ficha 3.

Para casa sob o comando do 
adulto a criança realizará unidade 
3 fichas 4 e 5.



2 - Brincando de Chefinho mandou...

Na live, a professora brincará de chefinho mandou 
trabalhando as noções de dentro e fora. Em 
seguida, desenvolver a atividade do livro Unidade 3 
fichas 13  e 14  realizando o que se pede.

 Para casa sob o comando do adulto, realizar a atividade 
do livro Unidade 3 fichas 8 e 10.



3 - Brincando de descobrir palavras.

 Na live, a professora trabalhará com a dinâmica das palavras escondidas nos 
envelopes, enfatizando as letras do alfabeto bem como, a consciência fonológica. 
Após a dinâmica, realizar a atividade do livro Unidade 3 ficha 6.

Para casa sob o comando do adulto, a criança 
realizará a atividade unidade 3 ficha 9.




