
 

 

   FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

                                   CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

Roteiro de estudos – Educação Infantil 

 Semana 03 a 06 de novembro de 2020. 
  

 TURMAS: Infantil 1 Fase 1 B 

 Professoras: Fernanda, Letícia, Liamara, Abielly e Natália. 

   Atividades 

Orientação de estudos 

 

 

 

 

 

NATUREZA E CULTURA  

1 ATIVIDADE  

 FICHA 24- AMPLIAÇÃO DOS SABERES  

Na aula anterior, apresentamos as características do bicho-
preguiça, seus costumes e hábitos. Agora, é hora de analisar 
mais uma vez as imagens da ficha 23 e relembrar como é a vida 
desse bicho tão interessante de modo que todos tenham 
condições de realizar seu registro na ficha 24, respondendo com 
ele se alimenta quando é bebê. 

(Clique duas vezes em cima da imagem abaixo para abrir a 
atividade) 

 

Tabela formatada



 

MATEMÁTICA  

2 ATIVIDADE  

 FICHA 27 - DESAFIO FINAL 

Os personagens voltaram para suas histórias originais e, então, 
resolveram fazer uma grande festa de despedida. O Lobo Mau, ao 
observar que o salão era muito grande para tão poucos 
convidados, imaginou que seria divertido se houvesse dois 
Lobos Maus, duas Cinderelas, duas Rapunzéis e duas Fadas 
Sininhos. A ficha 27 propõe que os alunos estabeleçam relações 
de quantidade, de espaço, grandezas e medidas ao desvendarem 
quantos personagens a história teria se o desejo do Lobo Mau se 
realizasse. Proposta: “Se assim fosse, quantos personagens a 
história teria?” ADAPTAÇÃO: tentativa de garatuja ordenada 
reproduzindo o desenho dos personagens  

(Clique duas vezes em cima da imagem abaixo para abrir a 
atividade) 

 

 

ADAPTAÇÃO 

adaptação 27 matematica.pdf  

https://drive.google.com/file/d/11XyzsP2kJOCwQ44R0LkEo8Recn1RjjGA/view?usp=sharing%22


 

3 ATIVIDADE COMPLEMENTARES   

TAMBOR 

https://www.pinterest.com.mx/pin/146507794116049951/ 

JOGOS PEDAGÓGICOS 

BRINCADEIRAS DIRECIONADAS  

ESCONDE ESCONDE DE OBJETOS   

CIRCUITO PSICOMOTOR  

 

 

 Disciplinas       

 extras 

  

 Educação Física 

OBJETIVO DA AULA: CAPACIDADES MOTORAS (FLEXIBILIDADE 
E FORÇA). 

01 Atividade: Alongamento com os alunos.  

02 Atividade: Subir e descer de uma cadeira 5 vezes. 

03 Atividade: Fazer a aranha no chão (caminhar com as mãos no 
chão). 

Beijos da Profe Letícia. 

Música: 

Trabalhamos sobre vários instrumentos durante o ano e relembraremos 

alguns, depois faremos a ficha 9 da apostila do objetivo.  

Beijos da profe Natalia 

Artes: 

 Nesta Atividade o aluno deverá criar um desenho utilizando a técnica 
do pontilhismo. Com um único cotonete embebido na tinta guache, a 
criança executa vários pontos aleatórios ou formando uma figura de 
seu interesse. Segue imagem. 

https://www.pinterest.com.mx/pin/146507794116049951/%22


 

Beijos profe Liamara.  

 Inglês:  Na aula de Inglês desta semana, faremos uma atividade de 
fixação sobre as SHAPES (Formas Geométricas). Na atividade o aluno 
terá que identificar a Shape indicada e colorir corretamente segundo o 
gráfico, movendo assim os conteúdos aprendidos em sala de aula. 

TRAIN-SHAPE-FASE-1.pdf  

 

 Beijos da profe By. 

 

 

  

  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1Pcu98mVM7MDNro5Y2TmADqV9YXAlqRxg/view?usp=sharing%22

