
 

  

                     FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

                                   CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

Roteiro de estudos - Educação infantil  

Semana  05 a 09 de outubro 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! 

   

   Estamos iniciando a Semana das Crianças pedindo à Deus proteção e 

sabedoria para nossos pequenos. Agradeço pela atenção, compreensão e 

colaboração de vocês. 

   Essa semana teremos uma programação diferente, com revisão de 

conteúdos já trabalhados, várias atividades lúdicas, muitas contação e 

dramatização de histórias e brincadeiras direcionadas, piquenique, 

cineminha e teatro das professoras espero por vocês. 

  

   Atividade 1 – Pintura livre com tinta. Explorando a criatividade e 

observando a desenvoltura de cada criança com a tinta e pincel, momento 

Artísta.   



 

Atividade 2 –  Trabalho manual, confecção de um bilboquê. Atividade direcionada e 

confeccionada com os alunos com recorte e colagem  de figuras a sua preferência. 

 

 Atividade 3 –  Vamos voar nas asas da imaginação. Confecção de aviões. 

 

Atividade 4 –  Colocar farinha de trigo dentro do balão, formando um monstrinho. 

Trabalhando algumas habilidades da criança, como a calma, paciência, 

coordenação motora ...   

  

Atividade 5 –  Desenho livre com giz de cera. Desenvolvendo as habilidades da 

criança através do desenho. 

Atividade 6 - Revisão das letras trabalhadas, como as vogais, assistir vídeo 



 

com as vogais, música, brincadeiras e jogos que envolve as mesmas. 

 

Atividade 7 – Aula de culinária fazer geladinho com as crianças.  

Aproveitem a semana. 

Beijos da profe Lúcia. Estou à disposição. 

   (66) 9 9910-2935 

Disciplinas      

 extras 

 Educação Física  

 SEMANA DAS CRIANÇAS - OUTUBRO DAS CRIANÇAS. 

Essa semana faremos diversas atividades legais para comemorar o dia das 

Crianças. Em nossa aula de Educação Física, faremos uma oficina para a 

confecção de brinquedos com materiais recicláveis. 

ATIVIDADE: CONSTRUIR UM PÉ DE LATA. 

 

Beijos da Profe Letícia (66) 996755688 



 

 

 Música 

Roda musical   

Beijos da Profe Nati  (66) 999891923 

 Artes: 

 Atividades e brincadeiras com tinta guache e outros materiais em 

comemoração ao dia da criança. Não faltem! 

 Beijos da prof. MARLETE. 

 Inglês: Esta semana na aula de Inglês, estaremos em comemoração pelo 

Dia das Crianças. Realizaremos atividades lúdicas com o tema FRUITS. Será 

um despertar dos sentidos!! 

  Have Fun!! 

 Teacher By 

 (66) 99614336 

 

  

  

  

     

   
  

 

 

 


