
ROTEIRO DE ESTUDO - Período de 03 a 07/05

Educação Infantil - G5

Professoras: Cristiane Tavares e Hildeane Alves



1-  Manifestações Culturais e Artísticas/ Dia das Mães/Habilidades motoras.

      Campo de experiência: O eu, o outro e o nós/ Corpo, gestos e movimentos/ Traços, sons, cores e formas.

   Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos 
diversos. (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.

2- Dia das Mães/ Receita /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.  (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 
limitações. (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio 
de escrita espontânea.

3 - Dia das Mães/Habilidades motoras.

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

   Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:  (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.  (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. (EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.



1- O meu amor para quem cuida de mim

Neste dia, a live será especial! Trabalharemos com o tema : O meu amor para quem 
cuida de mim, enfatizando o carinho e dedicação a uma pessoa que possui um amor 
incondicional e eterno chamado MÃE. Preparem o coração! Aguardem! 

Na live utilizaremos 
lápis de cor e essa 
atividade.



   2 - Receitinha especial

Na live, a professora fará uma receita especial juntamente com 

as crianças, trabalhando as habilidades motoras. 

Para nossa receita 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
➔ Uma forma untada e polvilhada

Para casa sob comando 
do adulto, a criança 
realizará a atividade 
xerocopiada enviada no 
Kit.



3- Hora da arte!

Na live, a professora trabalhará com as crianças as 
habilidades motoras, realizando uma arte para presentear 
a pessoa que cuida com tanto carinho e amor.

Para nossa arte vamos precisar de:
★ cola de silicone
★ palitos de picolé (pode ser colorido)
★ folha de ofício
★ tesoura
★ Lápis
★ Lápis de cor ou hidrocor

Para casa sob comando do adulto, a 
criança realizará a atividade 
xerocopiada enviada no kit. 



Mãe, 




