
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 5) 
 

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

Período:30 de março a 03 de abril 

Professor (a): Julia Regly e Renata Bohrer   

Projeto: Hora da Historia 

Objetivos: 

 Desenvolver o hábito pela leitura. 

 Estimular a coordenação motora fina. 

 Estimular a imaginação. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Desenvolver percepção sonora. 

 Estimular movimento de pinça. 

 Desenvolver a escrita espontânea. 

 

Atividades para o dia 30 / 03 / 2020 

Atividade(s) 

 Peça a ajuda de um adulto para conhecer o e-book “A casa sonolenta”, que será enviado em 
anexo. 

 Em uma folha branca, desenhe e pinte os personagens da história que você ouviu. 

 Desenhe-os separadamente, depois recorte cada um deles e cole em outra folha, como se a 
folha fosse a casa sonolenta. 

 Não se esqueça de colar os personagens na ordem da história. 

 Depois, escreva de forma ESPONTÂNEA o nome dos personagens.  
 

Exemplo: 

    
 
OBS.: Lembre sempre de indagar a criança:  

 Quantos personagens tem a história?  

 Quem deitou primeiro na cama?  

 Quem foi o último?  

 Por que o menor ficou no topo?  

 Por que todos que estavam na casa dormiam?... 



 

Atividades para o dia 31 / 03 / 2020 

Vídeo aula A casa (Professora Renata)  

Atividade(s) 

Vamos brincar de faz de conta?  

 Construa uma cabaninha e divirta-se. 

 Leve livrinhos para ler na cabaninha... Isso é sempre emocionante! 

 Peça a um adulto para ler o título do livro que você escolheu. Estude esse título: 

 Quantas letras formam esse nome? 

 Há letrinhas que se repetem? 

 Alguma letra do seu nome aparece na capa do livro escolhido? 

 
 

Atividades para o dia 01 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música (Professor Rogério) 

Atividade(s) 

Vamos brincar de massinha? 

 Receita de massinha caseira: 

 Peça para um adulto escrever a receita da massinha em uma folha usando letra de forma 
(imprensa).  

 Depois, cada criança deve circular os números que aparecem na receita e sublinhar as 
vogais. Se preferir, escolha uma cor de lápis ou hidrocor para cada vogal.  

  
RECEITA:  MASSINHA CASEIRA  
 
INGREDIENTES:  
2 COPOS DE FARINHA DE TRIGO; 
½ COPO DE SAL; 
1 COPO DE ÁGUA;  
1 COLHER DE CHÁ DE ÓLEO. 
 
MODO DE PREPARO:  
 
MISTURE BEM A FARINHA E O SAL E DEPOIS ADICIONE AOS POUCOS A ÁGUA.  
ASSIM QUE ESTIVER BEM MISTURADA, COLOQUE O ÓLEO. 
AMASSE ATÉ DAR PONTO. 
 

 Faça a massinha com a ajuda de um adulto e, depois dela pronta, construa a casa da música 
do Professor Rogério.  

 
Sugestões: Se tiver em casa corante comestível, você pode misturá-los na massa, fazendo 
experiências incríveis... Veja: 

 
Se precisar de ajuda, é só olhar aqui: https://m.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg  

 

https://m.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg


Atividades para o dia 02 / 04 / 2020 

Vídeo aula Educação Física (Professor Anderson) 

Atividade(s) 

 Atividade motora fina: 
Material: Massinha confeccionada no dia anterior  
                 Botões, tampinhas ou miçangas grandes (escolha um). 
                 Um pregador de roupa ou um pegador de gelo.                            
 
Com a massinha do dia anterior, faça uma grande bola e dê uma leve achatada em cima.  
Depois, pegue os botões/tampinhas/miçangas e afunde-os na massinha, deixando uma parte de 
fora. 
Peça à criança para retirar os objetos da massinha utilizando o pegador escolhido. 
Observe se a criança está segurando corretamente o pegador: ela precisa utilizar os dedos polegar e  
indicador.    

 

Atividades para o dia 03 / 04 / 2020 

Vídeo aula Dia do desafio (Professora Julia) 

Atividade(s) 
 Assista ao vídeo da professora Renata. Ela vai lançar um desafio à criançada... 

 Tente realizar o desafio proposto. 

 Faça um desenho da história. 

 

Sugestão Bônus 

A partir do dia primeiro desse mês de abril, comecem com as crianças um calendário de rotinas e 
atividade.  
Em sala de aula, temos um onde vemos todos os dia: 

 o dia em que estamos,  

 o dia da semana,  

 o mês e  

 o ano.  
 
Lembre de perguntar:  

 Que dia é hoje? (Não dê a resposta, deixe a criança pensar!) 

 Que dia foi ontem? 

 Qual número forma esse dia? 
 

Sugestão: O calendário pode ser feito à mão, de preferência com a ajuda das crianças. 

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


