
  

                      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 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 – Escreva os números      
maior e menor. 

Atividade 2 – Continue escrevendo a      
sequência numérica. 



 

Atividade 3 – Escreva dentro de cada       
balão o número que a professora falar. 

Atividade 4 – Recorte e monte o quebra        
cabeça. 

Atividade de Linguagem em folhas. 

Atividade 5 - Fichas para recortar e       
trabalhar nas junções das vogais. 

 

Disciplinas  

extras 

Educação Física  

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

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

01 ATIVIDADE: VAMOS PULAR    
CORDA? 

Atividade 6 – Junte as vogais, forme       
as palavras e escreva. 

Atividade 7 – Forme palavrinhas     
usando as fichas. 

Atividade 8 - Copie dos quadradinhos      
a fala certa de cada personagem. 

Aproveitem a semana. 

Beijos da Profe Lucia.  



 

Ensinar a criança as primeiras tentativas      
para pular corda. 

02 ATIVIDADE: MASSINHA COM    
PIPOCA. 

Isso mesmos vamos utilizar uma     
massinha e grãos de pipoca para esta       
atividade. Solicitar para o aluno esticar a       
massinha sobre uma mesa, depois de      
esticar a massinha, entregar para o aluno       
os grãos de pipoca, para o mesmo       
preencher toda a massinha de grão, e       
depois de preencher, pedir para o mesmo       
retirar os grãos. 

Boa semana! 
Beijos da Profe Letícia. 

Música 

Revisão das atividades da apostila. 

Beijos da Profe Nati  

Inglês: Nas aulas de Inglês desta      
semana, continuaremos trabalhando a    
temática do THANKSGIVING, ou seja,     
Ação de Graças, lembrando aos nossos      
alunos sobre o sentimento de gratidão      
por todas as pequenas coisas que      
acontecem durante o nosso dia-a-dia.     
Como parte do processo, ensinaremos     
sobre alguns símbolos deste dia.     
Começaremos falando sobre as FOODS     
típicas desta data e por fim uma atividade        
relacionando os símbolos aos    
NUMBERS. 



 

 

 Have Fun!! 

Teacher By 

Artes:  

Na semana, vamos desenvolver as 
seguintes atividades: 

    

 Com o contorno das mão e depois com 
tinta guache, os alunos farão flores. 

 

https://drive.google.com/file/d/1VohPOcF-G3NtI4MzCBYbSt_WgA0oiR74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VohPOcF-G3NtI4MzCBYbSt_WgA0oiR74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VohPOcF-G3NtI4MzCBYbSt_WgA0oiR74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VohPOcF-G3NtI4MzCBYbSt_WgA0oiR74/view?usp=sharing


  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

Estudando a simetria, farão a outra 
metade da fruta e escreverão seus 
nomes. 

  

Para exercitar os dedinhos, vamos colar 
papel crepom amassado no girassol. 

Beijos profe Marlete. 

 

 


