
 

 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

 CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

Roteiro de estudos – Educação Infantil 

 Semana 09 a 13 de novembro de 2020. 
 

       TURMAS: Infantil 1 Fase 2 A e B 

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

   Atividades 

Orientação de estudos 

     Atividades 

 

Oiii, 

Como vocês estão? 

Essa semana vamos começar uma revisão das 
atividades que já trabalhamos durante o ano. 

Atividade extra: Escreva nas pétalas a letra 
inicial de cada desenho.(vogais) 

Atividade extra: Encontrar e recortar as vogais 
de revistas e depois colar dentro das estrelinhas. 

Atividade extra: Completar os desenho olhando a 
imagem ao lado. 

Atividade extra: Desenhar bolinhas no palhaço e 
depois colorir deixando seu desenho bem lindo. 

Atividade extra: Descubra quais são as formas 
geométricas iguais e pinte da mesma cor. Não 
esqueça de falar o nome de cada uma. 

Atividade extra: Recortar e colar as partes do 
corpo humano no lugar certinho. 



 

Atividade extra: Escrever o seu nome bem bonito 
e depois responder as perguntas com muita 
atenção. 

Atividade extra: Escrever o seu nome e depois 
pintar as vogais que você usou para escrever seu 
nome. 

Atividade extra: Vamos completar o corpinho do 
menino. 

 

 

Ótima semana. 

Profª: Ana Paula Vaz. 

 

  Disciplinas extras 

 

 

  

 

 

  Educação Física: 

OBJETIVO DA AULA: CAPACIDADES 
MOTORAS -  FORÇA (continuação). 

01 Atividade: Subir e descer de uma cadeira 
10 vezes. 

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

Beijos da Profe Letícia 

Artes: 

Pintura com rolinho: Nesta atividade o aluno       
deve utilizar rolinho de papel, tinta guache e        
uma bandeja para colocar a tinta. Basta       
embeber o rolinho na tinta espalhada na       
bandeja e carimbar no papel (sugestão papel       
A3 ou sulfitão) 



 

 

  Beijos da Profe Lia. 

 Música: 

Finalizar e revisar as atividades da apostila.  

 Beijos da Profe Nati.  

Inglês: Na aula de Inglês desta semana       

falaremos sobre as ocasiões que ganhamos      
GIFTS (presentes). O aluno será convidado a       

falar sobre essas datas e, no momento, nos        

aprofundaremos no tema BIRTHDAY    
(aniversário), o aluno deverá desenhar uma      

caixa de presente e qual tipo de presente daria         
ao seu melhor amigo. Trabalharemos o      

vocabulário relacionado ao tema. 



 

  

  

  

 

Beijos da profe By. 

 


