
                                   FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

                                                   CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

Roteiro de estudos – Educação Infantil 

 Semana 16 a 19 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 

 

Olá, 

tudo bem? 

Que nossa semana seja repleta de benção com muita saúde para todos. 

Essa semana vamos trabalhar com a apostila do LIM. 

Página 121: Contar a história: A Baleia Lili. Falar com eles sobre a Lili é bem quista 
por todos do oceano, quais foram seus sentimentos quando ela se prende na rede, por 
que o seu canto da esperança foi tão importante e o que Lili passou a fazer depois que 
foi solta… 

Página 135 a 137: Conversar que para a baleia Lili ter um bom lar precisamos cuidar 
dos mares do nosso planeta. Dizer aos alunos que se nós não cuidarmos podemos 
prejudicar a vida dos animais, das plantas e até dos seres humanos, pois nós 
precisamos que tudo esteja bem para vivermos. Mas o que podemos fazer para cuidar 
dos mares onde a baleia Lili mora? Conversar que o lixo deve ser separado e levado 
para lugares adequados. Falar que o lixo deve ser reciclado… 

Página 138: Mostrar a história em quadrinho e deixar que os alunos conte a história de 
acordo com o que já estudamos. 

Página 139: Pintar de vermelho se a resposta for não e de verde se a resposta for sim. 

Página 141: Conversar com os alunos que chegamos ao final de nossas histórias e 
concluímos mais um ano de atividades LIM. Dizer que eles se tornaram mais 
inteligentes e ficaram cada dia mais espertos… Fazer o certificado com eles. 

Atividades extras: Atividades sobre os sentimentos. 



 
 

Ótima semana. 

Profª: Ana Paula Vaz. 

 

  Disciplinas 
extras 

      

 

  

 

 

  Educação Física: 

OBJETIVO DA AULA: DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA AMPLA        
E COORDENAÇÃO MOTORA FINA. 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

01 ATIVIDADE: CIRCUITO COM OS ALUNOS. 

● Step (espaçado com 20 cm) + bambolês (enfileirados no solo) + Litros            
com tampas.  

Como realizar: Solicitar para o aluno irá atravessar steps com as mãos e             
pés sobre os mesmos, passar dentro dos bambolês (abre/fecha) +          
fechar os litros utilizando as tampas dos mesmos. 

● Pneus (enfileirados) + Pular por cima do banco + linhas e canudos. 

Como realizar: Solicitar para o aluno atravessar o caminho de pneus,           
pular o banco que está próximo e por fim colocar os canudos no             
barbante. 

Boa semana! 

Beijos da Profe Letícia. 

Artes: 

Nesta atividade o aluno irá colar palitos de sorvete formando uma casinha. Em             
seguida dentro da casinha irá desenhar sua família (aqueles que moram na sua             
casa). Este trabalho pode ser feito em papel A4. SEgue o modelo. 

 



 

 

  Beijos da Profe Lia. 

 Música: 

Revisão das atividades da apostila  

 Beijos da Profe Nati.  

  Inglês: Na aula de Inglês desta semana, continuaremos trabalhando o          
vocabulário relacionado ao BIRTHDAY (aniversário). Os alunos deverão        
interpretar através de desenhos ou fotos as perguntas geradoras: 

1. O que significa “Feliz Aniversário”? 
2. Quantas crianças haviam na festa? 

Na pergunta 2, o aluno poderá colar a foto da sua última festa de aniversário e                
interpretar conforme a foto. 

Beijos da profe By. 


