
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 11 a 15 de Maio 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Minha Cidade” 

Objetivos: 

 Resgatar e valorizar a cultura e a história da cidade 

 Reconhecer aspectos que caracterizam a cidade  

 Conhecer o nome de sua cidade 

 Estimular a linguagem oral  

 Desenvolver a coordenação motora fina e ampla  

 
 

Atividades para o dia 11/ 05 / 2020 
 

Videoaula Professora responsável: Larissa Kroff “Plantar, cuidar e colher!” 
 

Atividade(s) 

Nova Friburgo, terra do morango! 
Nossa Cidade é uma das maiores produtoras de morango do Estado do Rio de Janeiro, portanto 
iremos realizar uma atividade matemática no caderno, com o desenho dessa fruta deliciosa!  
 

1. Responsável, desenhe no caderno (que foi enviado no material) o seguinte passo a passo. 
 

a) Desenhe no caderno os morangos                                  b) A criança deverá reconhecer o                  
e escrevam os números ao lado, como                            numeral e preencher os morangos com a 
especificado abaixo.                                                             quantidade correta de sementinhas. 

                                 
 

c) Finalize a tarefa colorindo todos os morangos.  

  



 

Atividades para o dia 12/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) “Aula Extra” 
 

Videoaula Professora responsável: Rayssa, “Nova Friburgo...Cidade amada e bela!” 
 

Atividade(s) 

Pesquisa:  
O responsável deverá pesquisar com a criança alguns pontos turísticos de nossa cidade. Após observar 
as diversas belezas de nosso município, a criança deverá desenhar o ponto turístico que achou mais 
legal ou bonito, o desenho deve ser realizado no caderno ou folha branca, caso não possua o caderno.  
 
Observe o exemplo abaixo:  

 
 
Sugestão:  
 

 Que tal nesse Friozinho de Nova Friburgo preparar um caldinho de inhame? 
Para isso, acesse o link: https://youtu.be/PLT3hIKojuI 
  
A família pode adaptar os ingredientes aos que possuem em casa. O caldo pode ser de inhame, de 
batata, caldo verde ou outro caldo que a família goste!  

 

Atividades para o dia 13/ 05 / 2020 
 

Videoaula Professora responsável: Fernanda “Conhecendo a história da nossa cidade.”  
 

Atividade(s) 

    Vamos construir uma cidade linda como a nossa? 
Maquete: 

 O que uma cidade tem? (Hospitais, Mercados, Farmácias, Escolas, Prédios entre outros) 
 

Para essa atividade precisaremos dos seguintes materiais: 

 Embalagens (Caixinha de leite ou suco, rolinhos de papel higiênico, caixa de fósforo etc.) 

 Copos descartáveis (opcional)  

 Revistas, Jornais ou papel de presente.  

 Folha colorida ou branca (opcional)  

 Tesoura  

 Cola  

 Hidrocor  

 1 Caixa de sapatos (pode utilizar apenas a tampa) ou papelão.  
 

Passo 1: Para começar,  escolha o material que usará para encapar as construções da sua cidade. 
Podem ser revistas, jornais ou até mesmo folha branca (que facilita o desenho e pintura). Após 

https://youtu.be/PLT3hIKojuI


encapar,  faça os detalhes (portas e janelas).  
Passo 2: Encape, pinte ou forre a tampa da caixa de papelão, que será o chão da cidade.  
Passo 3: Cole todas as construções na tampa da caixa. Crie as ruas e árvores, usem a criatividade!  
Passo 4: O adulto deverá ajudar também na nomeação das construções. Exemplo: Crie pequenas 
plaquinhas: Mercado, Escola ou Hospital.  
 
Observe algumas imagens para inspiração: 
  

 

  
 

Atividades para o dia 14/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
 
Materiais necessários:   

1- As crianças deverão procurar em suas casas um objeto ou brinquedo que contenha 
números. 

Exemplos: relógio, calendário, controle remoto, calculadora entre outros. 

2- Registro dos números: Vamos utilizar o caderno de desenho para essa atividade, que 
deverá vir preparada como na imagem abaixo. 

 

 1 lápis  



 Borracha  
 

 

Videoaula Professora responsável: Silvia “Brincadeira dirigida: Alfredo Colorido”  
 

Atividade(s) 

1- Após realizar a brincadeira do vídeo, termine a atividade “Maquete” do dia anterior.  
2- Realizar Atividade 8 “Vamos brincar?” e acrescentar a maquete.  (Atividade enviada no kit 

de materiais)  
 
 

 
 

Não se esqueça de tirar uma foto bem bonita com sua maquete!  

 

Atividades para o dia 15/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
MATERIAL NECESSÁRIO:  

 Atividade 2: “Formas Geométricas”  

 Lápis de cor ou giz de cera. 
 

Videoaula Educação Física 
 

Atividade(s) 

Nova Friburgo também está entre as maiores produtoras de Flores do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Vamos realizar nossa própria flor no caderno?  
Para isso devemos fazer uma Releitura da Obra “Flor” de Romero Brito. (Imagem 1) 
 
 
Observe as imagens: 
 
 
  Imagem 1                                                 Imagem 2 



    
 
Utilize diversos materiais para preencher sua flor, papel picado, canjiquinha, arroz, cola colorida 
(enviada no kit de materiais) entre outros materiais que possua em casa!  
 
 

 

Desafio da Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Alimentar-se sozinho. 
 Ajudar as regar as plantas. 
 Organizar seus brinquedos. 
 Arruma a própria cama  

 

Sugestões 
Bônus 

 TINTA CASEIRA 
https://youtu.be/Z-zueSlpJRQ 
 

 História: “Chá das dez” 
https://www.slideshare.net/anthonielly/o-ch-das-
dez?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedout 

 Brincadeiras psicomotoras  
https://br.pinterest.com/pin/337347828335818118/ 

 Jogo pedagógico (Com papelão e pregadores)  

 
 
  

 
OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
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