
ROTEIRO DE ESTUDO  

Período de 10/05 a 14/05

Educação Infantil - G4 

 Professoras: Aline e 
Ana Paula





Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

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

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

(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.

Objetos de Conhecimento: 

❖ Vivências pessoais
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Numerais /Contagem
❖ Cores





DIAGNOSE

Na semana de 10/05 até 13/05 no momento da live, realizaremos a diagnose com as 
crianças de forma individual, seguindo o horário disponibilizado pela professora.
Organize os materiais solicitados com antecedência, pois utilizaremos no momento do 
encontro. 
Você precisará de: lápis, borracha, uma folha de papel ofício e seu brinquedo preferido.

Para casa:  Sob o comando de um adulto, a criança realizará a atividade 
xerocopiada das cores enviada no kit. 

4 anos A 10/05 
4 anos B 10/05



DIAGNOSE
Na semana de 10/05 até 13/05 no momento da live, realizaremos a diagnose com as 
crianças de forma individual, seguindo o horário disponibilizado pela professora.
Organize os materiais solicitados com antecedência, pois utilizaremos no momento do 
encontro. 
Você precisará de: lápis, borracha, uma folha de papel ofício e seu brinquedo preferido.

4 anos A 11/05 e 12/05
4 anos B 11/05

Para casa:  Sob o comando de um adulto, a criança realizará a 
atividade xerocopiada das vogais  enviada no kit. 



4 anos A 14/05
4 anos B 12/05DIAGNOSE

Na semana de 10/05 até 13/05 no momento da live, realizaremos a diagnose com as 
crianças de forma individual, seguindo o horário disponibilizado pela professora.
Organize os materiais solicitados com antecedência, pois utilizaremos no 
momento do encontro. 
Você precisará de: lápis, borracha, uma folha de papel ofício e seu brinquedo 
preferido.

Para casa:  Sob o comando de um adulto, a criança realizará a 
atividade xerocopiada dos números e quantidades  enviada no 
kit. 



#SOU+SANTÍSSIMO!
REFRÃO DO HINO DO COLÉGIO
“...R/ EIA, POIS, MINHA ESCOLA QUERIDA
ONDE A LUZ DO SABER APRENDI
PRAZA AOS CÉUS QUE, NO CURSO DA VIDA
SEJA EU TÃO FELIZ QUANTO AQUI.”

(Dr. Tarciano Cordeiro)

O nosso colégio está completando 81 anos no dia 12 
de maio.
E para homenageá-lo, com ajuda da família e 
fardado(a), grave um vídeo de no máximo 10 segundos, 
poste nas redes sociais, marque o colégio e sua 
professora.
Sugestões: Cantando os parabéns, recitando uma 
frase, mostrando um desenho, etc…
Capriche usando a criatividade!





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
           Ana Paula: @anapaulabarros26

Atenção!
Não esqueçam dos nossos encontros na live.

Não percam!


