
   FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO  

    CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

Roteiro de estudos – Educação Infantil 

 Semana 19 a 23 de outubro de 2020. 
 

        TURMAS: Infantil 1 Fase 2 A e B 

        Professoras  Ana Paula, Letícia, Liamara, Abielly e Natália. 

   Atividades 

Orientação de estudos 

      Ativida
des 

  

Apostila Natureza e Cultura 

Jeito de Viver no Mar 

Ficha 20: Leia o texto com inferência, de forma que as crianças 
possam antecipar significados. video: https://youtu.be/O8eQeKn-atw  

 

   Ficha 21: Faça perguntas, tente descobrir o que sua turma sabe a 
respeito dos corais e amplie o conhecimento delas: os corais são 
coloridos; alguns acreditam que são rochas, outros dizem que são 
plantas. O que você acha?... 

https://youtu.be/O8eQeKn-atw


 

  Ficha 22: Para esta apreciação, é interessante que o aluno possa 
descrever como ficou o mar por meio de gestos, explicando em seguida 
por que ele ficou triste, feliz, por que cantou, dançou etc.  

 

  Ficha 23: A partir do que vivenciaram e aprenderam vamos elaborar 
um pequeno texto tendo a professora como escriba.  

 

  Ficha 24: Dobradura do barquinho representando o que foi trabalhado 
até agora. 

 



 Ficha 25: Reúna as informações a respeito do que não consegue ver da 
praia e o que há no fundo do mar. 

 

Ótima semana. 

Profª: Ana Paula Vaz. 

   Disciplin
as extras 

       

 

  

 

  

Educação Física: 

4° BIMESTRE 

OBJETIVO DA AULA: HABILIDADES MOTORAS - LOCOMOÇÃO 
(ROLAR) E MANIPULAÇÃO (AGARRAR). 

  CIRCUITO 01: 

• SALTAR 05 BAMBOLÊS; 
• ROLAR NO COLCHONETE LATERALMENTE; 
• SUBIR EM CIMA DA CADEIRA E SALTAR (DUAS CADEIRAS 

ESPAÇADAS); 

CIRCUITO 02:  

• ROLAR LATERALMENTE; 
• JOGAR UMA PEQUENA BOLA (4x) PARA A CRIANÇA 

AGARRAR E ARREMESSAR EM ALGUM ALVO (BALDE); 

Obs.: Conduzir a criança 3x em cada circuito. 

 

Beijos da Profe Letícia 

  Música: 

  Atividade extra sobre os sons da natureza 

 Beijos da Profe Nati   



 Artes: 

 Atividades desta semana será sobre mosaicos. Basta pedir para o 
aluno elaborar um desenho simples, mas bem grande em papel 
A4. Em seguida cortar vários pedaços de papéis coloridos. Quando 
terminar de cortar é só colar os papéis em cima do desenho. 
Segue imagem para inspiração. 

 

 

 Beijos da profe Liamara.  

   Inglês: Na aula de Inglês desta semana, conversaremos sobre 
os           GAMES, ou seja, as brincadeiras que nossos pequenos 
mais gostam.       Teremos roda de conversa, demonstrações e 
por fim os alunos serão convidados a registrar no papel o desenho 
referente a esse game. 

https://drive.google.com/file/d/1u5W1A6Q6QZbFsreFMlb80AVdW8S
jqwh0/view?usp=sharing 

 

 Beijos da profe By. 

 

https://drive.google.com/file/d/1u5W1A6Q6QZbFsreFMlb80AVdW8Sjqwh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u5W1A6Q6QZbFsreFMlb80AVdW8Sjqwh0/view?usp=sharing

