
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período:  07 a 11 de Setembro 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “SÃO TANTAS EMOÇÕES” 

Objetivos 

 Favorecer a autoestima. 

 Refletir sobre seus sentimentos, 
externando-os. 

 Representar sentimentos de forma a melhor 
compreendê-los; falar de si. 

 Aprender os numerais de 1 a 6 e quantificá-
los. 

 

Atividades para o dia 07/ 09/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) FERIADO 

 

Atividades para o dia 08/ 09/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Aula de Educação Física 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Fazer uma marcação no chão com fita adesiva ou qualquer outro material de fácil 
visualização, com mais ou menos 1 metro e meio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: “Contação de história “Monstro das cores” 

 

ARTES 

 

2. Atividade de Artes: 

 Como foi solicitado no grupo do WhatsApp, continue separando durante esta 

semana 6 rolinhos vazios de papel higiênico. 

 No kit 4, foram enviados monstrinhos (brancos) iguais aos da Videoaula 1 da 

professora Silvia. A criança deverá fazer os olhos, boca, sobrancelha, decorar, 

pintar e customizar (com lã, lantejoula, cola colorida ou giz de cera, da maneira 

que preferir) juntamente com o responsável.  

 
 
 
 
 



 
 

Hoje faremos dois monstrinhos: o da 

alegria (amarelo) e o da tristeza (azul). 

Depois de prontos, cole-os no rolinho de 

papel higiênico (suporte para a criança 

segurar). 

Como exemplo, seguem as imagens ao 
lado: 

 
 
 
 

 
 

Atividades para o dia 09/ 09 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 FOLHA A4 COMUM 

 GIZ DE CERA ou HIDROCOR 
 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: “Pipoca – Números” 

NUMERAIS  1 e 2 

2. Atividade: Caderno dos números – enviado no Kit 4 

 Realizar as páginas do número 1 e 2. Siga as orientações 

da folha e aproveite bem o espaço para a criança fazer 

também o treino do número com lápis ou canetinha. 

Aproveite e pegue os 2 monstrinhos realizados ontem e 

conte (quantifique-os). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTES 

3. Atividade de Artes: 

 Pegue mais dois monstrinhos em branco enviados no kit 4. A criança deverá fazer os 

olhos, boca, sobrancelha, decorar, pintar e customizar (com lã, lantejoula, cola colorida 

ou giz de cera, da maneira que preferir) juntamente com o responsável. 

 

Hoje faremos dois monstrinhos: o da raiva 

(vermelha) e o do medo (preto). Depois de 

prontos, cole-os no rolinho de papel higiênico 

(suporte para a criança segurar). 

Como exemplo, seguem as imagens ao lado:  

 

 

 

 

Atividades para o dia 10/ 09 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Aula de música: 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 1 INSTRUMENTO MUSICAL QUE A CRIANÇA PREFERIR 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: “Brincadeiras antigas” – Números de 1 ao 6 

 

2. Volte na Videoaula do dia, perceba e relembre os números apresentados durante a 

música “Minha boneca de lata”.                      

 

NUMERAIS 3 E 4 

 

4. Atividade: Caderno dos números – enviado no Kit 4 

 Realizar as páginas do número 3 e 4. Siga as orientações 

da folha e aproveite bem o espaço para a criança fazer 

também o treino do número com lápis ou canetinha. 

Aproveite e pegue os 4 monstrinhos realizados e conte 

(quantifique-os). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Web aula (Zoom) 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

  1 monstrinho (está no kit 4) em branco 

 Material para construção do monstrinho: lantejoula, cola, lã, hidrocor, giz de cera etc. 
Obs.: o monstrinho será realizado em aula (juntos) 

 

 

Desafio da Semana 

 

 Relembre os sentimentos e emoções de cada monstrinho com seu filho. Veja se ele 

conseguiu reconhecer todos.  

 

Sugestões Bônus 

 Depois de realizar o Desafio, durante a semana, no momento em que o responsável 

estiver com a criança, pergunte a seu(sua) filho(a) como ela(e) está e qual sentimento 

está sentindo hoje. Peça para a criança colocar uma bolinha (feita por ela) de papel 

crepom em cima do monstrinho que representa seu sentimento. 

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

Atividades para o dia 11/ 09 / 2020 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: “Monstro das cores- Emoções” (Música) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=r9hY2BSKU2Y 

 

ARTES 

 

2. Atividade de Artes: 

 Pegue o último monstrinho (branco). A criança 

deverá fazer os olhos, boca, sobrancelha, 

decorar, pintar e customizar (com lã, lantejoula, 

cola colorida ou giz de cera, da maneira que 

preferir) juntamente com o responsável.  

Hoje faremos o monstrinho da esperança (verde). Depois de 

prontos, cole-o no rolinho de papel higiênico (suporte para a 

criança segurar). 

 

NUMERAIS DE 1 AO 4 

3. Atividade em folha A3 do kit:  

 Realizar a atividade a seguir: 

 Pintar os bichinhos com bastante capricho! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9hY2BSKU2Y

