
  

                      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 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 – Ligue as formas      
geométricas iguais e depois pinte-as     
da mesma cor. 

Atividade 2 – Observa a cena, conte e        
escreva a quantidade de cada     
elemento. 



 

 Atividade de Linguagem em folhas. 

Atividade 3 – Pinte os desenhos que       
iniciam com uma vogal. 

Atividade 4 – As vogais juntinhas      
formam palavras. Copie as vogais nas      
nuvens formando palavras 

Atividade 5 - Vamos tentar a ler as        
palavrinhas e copiar. 

Atividade 6 – Vamos traçar o caminho       
para chegar em cada animal. 

Atividade 7 – Vou contar uma linda       
história, depois façam um lindo     
desenho sobre a mesma. Desenho     
livre. 

Atividade 8 - Atividades do LIM. –       
apostila. 

Continuando com a História – Nanci a       
folha VERMELHA. Parte 1- páginas     
148 a 159 com receitas e dobraduras. 

Parte 2 – Nanci e a folhinha       
VERMELHA – páginas 160 a 177. 

Aproveitem a semana. 

Beijos da Profe Lucia.  

 



 

 

 Aproveitem a semana. 

Beijos da profe Lucia. Estou à      
disposição. 

 

  

Disciplinas  

extras 

Educação Física  

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

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

02 Atividade: Com pneu, segurar o 
pneu com a mão e tombar o mesmo 
para frente até determinada distância 
(MMSS).  

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

Beijos da Profe Letícia. 

Música 

Trabalhando sobre o rock faremos a ficha       
17 da apostila  

Beijos da Profe Nati  

Inglês: Nas aulas 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 que vamos trabalhar é o      
TURKEY (peru), mobilizando os    
conteúdos aprendidos durante o ano     
etivo. 

 

 Have Fun!! 

Teacher By 

Artes:  

ATELIÊ DE ARTES: completar o desenho 
e depois fazer uma linda pintura: 

 

Beijos profe Marlete. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S7kjTUtmuLrc0unc_Ds3eDX652Hz4O4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7kjTUtmuLrc0unc_Ds3eDX652Hz4O4H/view?usp=sharing


  

  

  

  
  

 

 

 

 


