
 

                         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 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.  

  

  Não precisam baixar essas fichas são da apostila de 

Linguagem.  

  Vamos continuar com a nossa história “O Soldadinho de 

Chumbo”. 

   Aproveitando para trabalhar a letra S da palavra Soldado, 

com escrita e recorte de revistas da mesma.   

                



 

Atividade 1 – Ficha 33 - O Soldadinho de Chumbo – diálogo 

com o texto. 

  Dê a sua opinião qual foi o momento mais difícil da viagem 

que o soldadinho fez no barquinho de papel?  Registre com 

escrita e desenhe a cena. 

  

Atividade 2 – Ficha 34 - O Soldadinho de Chumbo – diálogo 

com o texto. A cozinheira ao reconhecer o Soldadinho que era 

do menino o que fez. Registre com escrita. 

 

Atividade 3 – Ficha 35 - O Soldadinho de Chumbo – hora do 

texto. Leitura e interpretação do texto. 



 

 

Atividade 4 – Ficha 36 - O Soldadinho de Chumbo - hora do 

texto. Leitura e interpretação do texto. Registre as respostas 

abaixo com escrita. 

 

 Não precisam baixar essas fichas são da apostila de 

Matemática. 

 Atividade 5 – Ficha 27 – Com que Roupa? – hora de resolver 

problemas.     

Quantos chapéus foram comprados ao todo? 

Quantas vezes Pedro trocou de lugar? Registre o resultado 

encontrado.   



 

 

Vamos recortar as figuras que estão no papel-cartão para fazer 

o registro da ficha 28. 

  Atividade 6 – Ficha 28 - Com que Roupa? – desafio final. 

Registre a sua resposta das combinações dos sanduiches, que 

a Vovó Ana preparou para Pedro.  

 

Ficha para recortar. 

 

Atividade 7 – ficha 29 - Com que Roupa? – mãos a dobras – 



 

represente a sua ideia. 

 

Atividade 8 – lição de casa 4 - Com que Roupa? Registre com 

escrita dos números e desenhos a quantidade de rodas dos 

brinquedos de Pedro. 

 

Aproveitem a semana. 

Beijos da profe Lucia. Estou à disposição. 

   



 

Disciplinas      

 extras 

 Educação Física  

OBJETIVO DA AULA: HABILIDADES MOTORAS - LOCOMOÇÃO 

(ROLAR) E MANIPULAÇÃO (AGARRAR). 

  CIRCUITO 01: 

● ROLAR NO COLCHONETE LATERALMENTE; 

● LINHA TRAÇADA NO CHÃO, A CRIANÇA DEVERÁ SALTAR 

DE UM LADO PARA O OUTRO DA LINHA ATÉ CHEGAR NO 

FINAL DA MESMA. 

● FAZER CAMBALHOTA; 

CIRCUITO 02:  

● JOGAR UMA PEQUENA BOLA (4x) PARA A CRIANÇA 

AGARRAR E ARREMESSAR DENTRO DO BAMBOLÊ. 

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

Beijos da Profe Letícia 

 Música 

 Com o chocalho, tambor e reco reco, reproduziremos o estilo 

musical que estamos trabalhando que é o samba, depois 

faremos a ficha 13 da apostila 

 

Beijos da Profe Nati   

 Inglês: Nas aulas de Inglês desta semana, continuaremos 

aproveitando o gancho do tema FOODS, ou seja, comidas. Os 

alunos serão convidados a refletir sobre o tipo de alimentação 

que seguimos, quais são as mais adequadas. Introduziremos as 



 

palavras HEALTHY e UNHEALTHY (Saudável e Não Saudável). 

 

 Have Fun!! 

 Teacher By 

  

 

  

  

  

     

   
  

 

 

 


