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Roteiro de estudos – Educação Infantil 

 Semana 09 a 13 de Novembro de 2020. 

 

 

TURMAS: Infantil 3  A, B e C 

Professoras: Flávia, Talita, Liliane, Fabiano, Abielly, Marlete e Natália.  

Atividades 

  

 

   Olá querida família, essa semana iremos 
realizar atividades das apostilas: Apostila 
Caderno de atividades e LIM, onde as 
inteligências a serem estimuladas serão: 
Linguística, lógica-matemática, 
corporal-cinestésica, espacial, refletir sobre as 
sensações tentando explicar qual é o gosto de 
cada ingrediente.Trabalharemos o som e a 
família silábica R/H. 

Apostila Caderno de atividades: 



 

   

 

Apostila LIM: As páginas 149 a 175. 

 



 

 

TAREFAS 

 

Vídeos complementares: 

https://www.youtube.com/watch?v=W9MWFt94v
WM 

https://www.youtube.com/watch?v=USAFWsNtN
-0 

Bom trabalho!!! Qualquer dúvida estaremos à 
disposição.  

Ótima semana. Profe Flávia, Talita e Liliane.  

Educação Física: 

Atividade: Circuito 

Realização da atividade: os alunos deverão      
executar o percurso determinado, passando     
por cordas, cones, bambolês, trave e pneus. 

  

Atividade: Brincando de ginástica 

Realização da atividade: A partir da imagem       
mostrada pelo professor, as crianças deverão      
tentar fazer o movimento o mais parecido       
possível. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9MWFt94vWM
https://www.youtube.com/watch?v=W9MWFt94vWM
https://www.youtube.com/watch?v=USAFWsNtN-0
https://www.youtube.com/watch?v=USAFWsNtN-0


 

 

 

 

 

Abraços Professor Fabiano 

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 a se trabalhar é o         
PILGRIM (imigrante), através de histórias e de       
forma lúdica, introduziremos essa data na      
memória das crianças e fixaremos conteúdos já       
trabalhados. 

 

Artes: 

ATELIÊ DE ARTES: CONSTRUA A COPA DA       
ÁRVORE COM TINTA GUACHE MOLHANDO     
OS SEUS DEDINHOS. 

 

Música: 

Com o chocalho tocaremos forte e fraco as 
músicas “Samba lelê” e “Peixinho do mar” 
depois faremos a ficha 16 da apostila.  

Beijos da Profe Natália 

  

https://drive.google.com/file/d/1ClL6tBdrf9woN43bNFqGGKqbfMvmN2FN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClL6tBdrf9woN43bNFqGGKqbfMvmN2FN/view?usp=sharing

