
 

 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 1 B 

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

   Atividades 

Orientação de estudos 

 

 

LINGUAGEM 

1 ATIVIDADE 

 FICHA 23 HORA DA HISTÓRIA 

A ficha 23 propõe que as crianças       
respondam como começou a história. Para      
que elas possam realizar essa proposta,      
questionar de maneira que possam     
perceber que algo aconteceu anteriormente     
para que o personagem despertasse. É      
importante observar as respostas dadas e      
comparar a fim de ver qual foi o        
entendimento e interpretação das crianças     
a respeito do início do miniconto. Registro       
espontâneo ( garatuja ordenada) 

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

 

NATUREZA E CULTURA  

2  ATIVIDADE 

https://drive.google.com/file/d/1DrvvC_9D4ESW5WMEjD930mbEBLyb5e2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrvvC_9D4ESW5WMEjD930mbEBLyb5e2l/view?usp=sharing


 

 FICHA 25- MELHORES MOMENTOS  

Muitas foram as atividades realizadas     
durante o semestre. Agora, chegou o      
momento de organizar o pensamento dos      
pequenos com uma exposição para que      
observem e relembrem algumas atividades.     
Relembrar cantigas e brincadeiras de cada      
região 

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

 

4 ATIVIDADE COMPLEMENTARES  

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

AVE DE PAPEL 

https://br.pinterest.com/pin/84435463013185
9042/ 

PINTINHO AMARELINHO 

https://br.pinterest.com/pin/11259067807076
113/ 

DINOSSAURO DOBRADURA 

 

MÁSCARAS DE SUPER HERÓIS 

 

ESTÁTUA DIFERENTE 

https://drive.google.com/file/d/1VvIq4ixtNenV6BrUJNNzNx6F3hkEFCmD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VvIq4ixtNenV6BrUJNNzNx6F3hkEFCmD/view?usp=sharing
https://br.pinterest.com/pin/844354630131859042/
https://br.pinterest.com/pin/844354630131859042/
https://br.pinterest.com/pin/11259067807076113/
https://br.pinterest.com/pin/11259067807076113/
https://drive.google.com/file/d/14DU-1ZvQ6uJwmHOhaoMGnEUKy9GyAOot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DU-1ZvQ6uJwmHOhaoMGnEUKy9GyAOot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0DSXDoT0AoV3GweuNvl4SXL4G3-Kpy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0DSXDoT0AoV3GweuNvl4SXL4G3-Kpy0/view?usp=sharing


 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGph
dpM8a4 

A BOCA DO JACARÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=G2oBns
AZW3g 

Disciplinas  

extras 

 

Educação Física 

OBJETIVO DA AULA: CAPACIDADES 
MOTORAS (FLEXIBILIDADE E FORÇA) 

01 Atividade: Alongamento com os alunos.  

02 Atividade: Subir e descer do pneu 5 vezes.  

03 Atividade: Pendurar em um cabo.  

Beijos da Profe Letícia. 

Música: 

Atividade extra com a música do “Caranguejo 

peixe é” 

 

Beijos da profe Natalia. 

Artes: 

Colagem e rasgaduras. Nesta atividade o aluno 
deverá rasgar revistas ou papéis coloridos. Em 
seguida irá colar com cola branca 
aleatoriamente em um papel, de preferência A3 
ou sulfitão. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4
https://www.youtube.com/watch?v=QAGphdpM8a4
https://www.youtube.com/watch?v=G2oBnsAZW3g
https://www.youtube.com/watch?v=G2oBnsAZW3g


 

 

 Beijos profe Liamara.  

Inglês: Na aula de Inglês desta semana,       
começaremos a trabalhar o tema     
THANKSGIVING (Ação de Graças), data típica      
dos Estados Unidos e muito celebrada por lá.        
Levando em consideração que, nesta data,      
separamos um tempo para agradecer por todas       
as coisas boas que temos, trabalharemos esses       
valores com as crianças no decorrer do mês de         
novembro. O primeiro símbolo do Thanksgiving      
é o TURKEY (peru), vamos mobilizar os       
conteúdos já trabalhados para construir o      
animalzinho com as maõzinhas das crianças.      
Pintando a palma da mão de BROWN, dedo        
polegar de YELLOW (bico) e os dedinhos de        
diversas cores diferentes. 



 

  

  

  

 

 

 

Beijos da profe By. 

 


