
Educação Infantil - G4 

 Professoras: Aline, Ana Paula e Mainara

ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de O3/05 a 07/05



“O MEU AMOR PARA 
QUEM CUIDA DE MIM!”





Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 
atitudes de participação e cooperação.

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, 
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou 
escrita espontânea), em diferentes suportes.

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes 
culturas e modos de vida.

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 
realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea

Objetos de Conhecimento: 

❖ Vivências pessoais
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Dia das Mães: O meu amor 

para quem cuida de mim 
❖ Coordenação motora, visual e 

tátil
❖ Arte dirigida



O MEU AMOR PARA QUEM CUIDA DE MIM!

 AMOR,
 PAIXÃO,
ALEGRIA,
EMOÇÃO. 

É TUDO QUE TRAGO 
NO MEU CORAÇÃO
PARA QUEM CUIDA DE MIM 
COM  MUITA SATISFAÇÃO.

4 anos A e B 03/05
Observação : O grupo 
4 B a homenagem será 
na live.

CASA: Unidade 2 Ficha 30

Para nossa live vamos 
precisar de:

● Um copo descartável 
com areia

● Uma folha de papel 
cartão

● Tinta guache ( 
vermelha ou amarela)

● Um palito de churrasco



4 anos A 04/05 e 05/05
4 anos B 04/05

Classe: Unidade 3 Ficha 8

Casa: Unidade 3 Ficha 10
Para a nossa aula vamos precisar de:

● Um cotonete
● Folha de papel cartão
● Uma folha de ofício 
● Tinta guache vermelha
● Lápis e borracha

Estou aqui a sua espera,
Pra você me ensinar a ser feliz
Cuida de mim,
Pois no futuro,
Eu serei aquilo que você me diz
Te querendo exatamente
Da maneira que me quis,
Não se esqueça que eu
Sou seu aprendiz…
                     (Angélica)

CUIDA DE MIM



4 anos A 05/05
4 anos B 07/05

 VAMOS PARA A COZINHA FAZER UM 
SALGADO MAS, PRECISAMOS TOMAR 
CUIDADO,  ADICIONAMOS OS INGREDIENTES 
COM MUITO AMOR E CARINHO
DEPOIS DE ASSADOS FICAM FOFINHOS.

Casa: Atividade digitada

Para nossa aula vamos precisar de:

● 1 pacote de creme de cebola
● 3 xícaras de farinha de trigo
● 250g de margarina ou 

manteiga
● 1 pacote de queijo ralado

● forma untada e polvilhada.



“O MEU AMOR PARA QUEM CUIDA DE MIM.”
LIVE COMEMORATIVA

Participe da homenagem com a MULHER mais importante da sua vida e que cuida 
de você.

Não esqueça do horário
Grupo 4  A 06/05  (17:00 )

Grupo 4 B Será no dia 03/05 na live (13:20 ) 





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!


