
 
 

 
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:  12 a 16 de outubro 

Professora: Julia Regly  

Objetivos:   
Incentivar a prática de atividade física. 
Estimular o desenvolvimento das capacidades físicas. 
Desenvolver atividade de competição e cooperação. 
G5TS01- Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
G5ET03- Observar e descrever fenômenos  atmosféricos. 
G5ET04- Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 
questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.   
G5ET06- Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidade de diferentes seres vivos.  
G5ET08- Descrever diferentes trajetos fazendo uso de múltiplas linguagem em diferentes suportes. 
G5ET12- Analisar diversas situações-problema levantando hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de 
solução. 
G5ET17- Contar com precisão até 30 elementos. 
G5ET20- Registrar por meio de símbolo numérico diferentes quantidades, tendo como fonte de apoio os portadores 

numéricos. 

 

Atividades para o dia 12 / 10 / 2020 

 

Atividades para o dia 13 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 

 

 Realizar a atividade no livro didático de Numerar, páginas 10 e 11. 
 

 
 

Atividades para o dia 14 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 

 Realizar a atividade no livro didático de Investigar, páginas 3 (leitura do adulto), 4 (leitura 
de imagem), 5 (fazer o passeio pela casa/quintal). 

 

FERIADO (Dia das crianças) 

Web aula (Zoom) 

(13h30min às 14h10min – AULA PARA AS DUAS TURMAS) 
OLIMPÍADAS – Professor: Anderson  
Material necessário: 1 bola ou 1 bichinho de pelúcia, 5 garrafas  pet, 1 rolo de papel higiênico,     
1 tampinha de garrafa de refrigerante. 

Web aula (Zoom) 
(13h50min às 14h30min – AULA EM SALAS SEPARADAS) 
OFICINA COM AS PROFESSORAS DO 1º ANO 
Material necessário: Livro de Letrar, página 13, lápis, borracha. 



Atividades para o dia 15 / 10 / 2020 
 

FERIADO (Dia dos professores) 

 

Atividades para o dia 16 / 10 / 2020 
 

RECESSO  

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


