
  

                      FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

                                   CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

Roteiro de estudos – Educação Infantil 

 Semana 03 a 06 de outubro de 2020. 

 

TURMAS: Infantil 2 A e B 

  Professoras  Lúcia, Letícia, Abielly, Marlete e Natália. 

   Atividades 

Orientação de estudos 

 

  Atividades 

  

     OLÁ FAMÍLIAS! OI QUERIDOS ALUNOS! 

  Iniciaremos mais uma semana pedindo a Deus proteção e sabedoria 
para nossa família. Agradeço pela atenção, compreensão e colaboração 
de todos vocês.  

 Atividades de matemática em folhas. 

Atividade 1 – Vamos observar os números e depois escrever os seus 
vizinhos nas casas. 

Atividade 2 – Conte quantas letras tem em cada nome e escreva a 
quantidade no quadrado. 

Atividade 3 – Vamos somar? Conte a quantidade de cada dado e registre 
o resultado. 

Atividade 4 – Pinte conforme o número ao lado. 

Atividade 5 – Dois (2) jogos de quantidades - memória e de encaixe. 



 Atividades de Linguagem em folhas. 

Atividade 6 – Pinte os desenhos que o nome inicia com a letra em 
destaque (as vogais). 

Atividade 7 – Vamos treinar? Escrevendo as vogais. 

Atividade 8 – Descubra, complete e pinte os cinco erros. 

 Atividades do LIM. – apostila. 

Atividade 9 - História – Nanci a folha VERMELHA. Parte 1- páginas 137 
a 147.  

 

 Aproveitem a semana. 

Beijos da profe Lucia. Estou à disposição. 

 

   



Disciplinas      

 extras 

 Educação Física  

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

01 Atividade: Alongamento com os alunos cada um com seu colchonete. 

02 Atividade: fazer agachamento com salto 10 x (MMII). 

03 Atividade: Com pneu, segurar o pneu com a mão e tombar o mesmo 

para frente até determinada distância (MMSS). 

04 Atividade: Puxar a corda com um pneu amarrado (MMSS). 

Beijos da Profe Letícia. 

 Música 

Agora conheceremos o rock, o último estilo musical para trabalharmos 
nesse ano e depois realizaremos a ficha 15 da apostila.  

 Beijos da Profe Nati   

 Inglês: Nas aulas de Inglês desta semana, continuaremos mobilizando os 
conteúdos aprendidos durante o ano letivo. Desta vez, relembraremos a 
canção “Five Little Monkeys”. Os alunos deverão colorir a atividade 
reconhecendo o vocabulário, identificando a quantidade e nome dos 
NUMBERS, bem como os personagens da canção. 

 

 

  Have Fun!! 

 Teacher By 

 

Artes:  



 Para finalizar o assunto CAMPO E CIDADE, vamos ver uma música e 
filme de animação “Meu mundo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MIOh3NIuEzY 

https://www.youtube.com/watch?v=PprzemdoMBw 

Vamos fazer desenhos sobre o vídeo e a música 

Beijos profe Marlete. 
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