
 
 

 
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:  14 a 18 de Setembro 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia 
Helena 

Projeto: “Carrossel das Estações” 

Objetivos 

 Identificar as estações do ano: 

Outono e Inverno. 

 Levar a criança a conhecer e 

diferenciar as estações do ano. 

 Identificar e quantificar os 

numerais de 1 ao 6. 

 Compreender fenômenos básicos 

da natureza. 

 

Atividades para o dia 14/ 09/ 2020 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: Carrossel das estações 

NUMERAIS  5 e 6 

2. Realizar o Desafio Proposto no final da Videoaula 1. 

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

 Realizar as páginas do número 5 e 6. Siga as orientações da 

folha e aproveite bem o espaço para a criança fazer também 

o treino do número com lápis ou canetinha. Não se esqueça 

de cantar (contextualizar a atividade) a parlenda muito 

conhecida da página 6 do livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades para o dia 15/ 09/ 2020 

 

Web aula (Zoom) 

Aula de Educação Física 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
Faça uma marcação com fita adesiva (uma linha reta e uma outra linha sinuosa). 

 

 

 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: O Diário de Mika – O Outono  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_0AHXDC81Hw 

2.  Apresentar ao seu filho/filha figuras, ilustrações, fotografias, quadros etc. das duas 

estações do ano: INVERNO E OUTONO. Ao mostrar cada figura, você deverá solicitar 

à criança que observe e relate suas impressões. 

 

Atividades para o dia 16/ 09 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

Atividade em folha branca solicitada no dia 16/09 - hoje 

 Fazer apenas a colagem das formas, a escrita do nome (pela criança) e do título (pelo 

adulto) 

 Serragem enviada no kit 4, giz de cera, canetinha.  

A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA EM AULA 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: “Mundo Bita: Trem das estações” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c 

2. Atividade em folha branca comum A4: 

 Escreva o título e oriente a criança a escrever seu nome, conforme a imagem abaixo. 

Retire do kit 4 as duas formas geométricas da imagem abaixo e peça para a criança 

colar em uma folha branca comum: 1 triângulo e 1 quadrado, formando uma casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades para o dia 17/ 09 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 

Aula de música: 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
Instrumentos variados 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: “O Diário da Mika”- O pinguim 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c 

2. Realizar a atividade impressa do kit (conforme orientação descrita na folha). 

Segue imagem da Atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=_0AHXDC81Hw
https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c
https://www.youtube.com/watch?v=k7rcvY17W6c


 

 

 

 

Web aula (Zoom) 

 MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
Atividade em folha branca solicitada no dia 18/09 - hoje 

 Fazer apenas a colagem das formas, a escrita do nome (pela criança) e do título (pelo 

adulto) 

 Pedaços de algodão (quem tiver) 

A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA EM AULA 

 

 

Desafio da Semana 

 

 Fazer um desenho utilizando folhas caídas do chão:  

 

Sugestões Bônus 

 

 Assistir ao filme “Frozen”, observando os elementos da 

paisagem da Estação do ano trabalhada: inverno. 

 

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

Atividades para o dia 18/ 09 / 2020 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Video: “Desenho Animado - Aventura no Inverno” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TCdMILMRmy0 

 

3. Atividade em folha branca comum A4: 

 Escreva o título e oriente a criança a escrever seu nome, conforme a imagem abaixo. 

Retire do kit 4 as duas formas geométricas da imagem abaixo e peça para a criança 

colar em uma folha branca comum: 1 triângulo e 1 quadrado, formando uma casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCdMILMRmy0

