
 
 

 
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: 27 a 30 de abril 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: Tantos talentos... de tantas formas diferentes! 

Objetivos: 

 Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões. 

 Despertar a curiosidades por diversas profissões. 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações diversas. 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Desenvolver a criatividade. 

 
 

Atividades para o dia 27/ 04 / 2020 

Web aula 

Faremos na web aula juntos a folha com a ATIVIDADE 5. 
Material para aula: Folha com a ATIVIDADE 5, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
Objetivos especificos dessa atividade: 
Identificar o sucessor e o antecessor dos algarismos até 10. 
Identificar as letras que compõem seu nome. 

Atividade(s) 
Vídeo aula 

1. Livro de Desenhar, pág. 12 e 13, vídeo explicativo com a professora Renata 
https://www.youtube.com/watch?v=gA7YSIuU580&feature=youtu.be 

 
Objetivos dessa atividade: 
G5EN19-Manifestar interesse e e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidmencionais e tridimensionais. 
G5TS05- Fazer uso intencional das cores. 
G5CG16-Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proposção. 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidmencionais e tridimensionais. 

 
 
 

Atividades para o dia 28 / 04 / 2020 

Atividade(s) 
Vídeo aula 

1. Livro de Artes pág. 7 e 8, vídeo explicativo com a professora Julia 
https://www.youtube.com/watch?v=I4ZmtED2_IA&feature=youtu.be 

 
Objetivos dessa atividade: 
G5EN04-Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 
G5ET06-Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidade de diferentes 
seres vivos.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gA7YSIuU580&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I4ZmtED2_IA&feature=youtu.be


G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidmencionais e tridimensionais. 
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  
G5TS04-Compartilhar suas produções gráficas com os outros e apreciar as dos colegas. 
G5ET06-Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidade de diferentes 
seres vivos.  
 
2. Releitura da obra de Leonardo da Vince – Mona Lisa. Através do desenho, cada criança vai fazer a 
releitura da obra (Mona Lisa) em uma folha de papel sulfit A4. Questione a criança sobre o que ela 
observou na obra. Podem ser utilizadas outras técnicas artísticas como recorte e colagem, pintura 
ou fotografia.  
 
Releitura: Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar 
bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Ao recriar uma obra não é necessário empregar a 
mesma técnica usada pelo artista na obra original. Na releitura de uma pintura podemos utilizar 
outras formas de expressão artística como o desenho, a escultura, a fotografia ou a colagem.  
Exemplo: (inspiração) 

         
 
Obra: Mona Lisa (ou La Gioconda) é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da 

Vinci. O quadro, no qual foi utilizada a técnica do sfumato, retrata a figura de uma mulher com um 

sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Atualmente se encontra em um museu da França.  

 
 



Atividades para o dia 29 / 04 / 2020 

Web aula 

Faremos na web aula juntos a folha com a ATIVIDADE 12. 
Material para aula: Folha com a ATIVIDADE 12, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
Objetivos dessa atividade: 
Identificar e classificar as letras. 
Identificar os números que faltam para completar a sequência numérica.   

Atividade(s) 
Vídeo aula 

1. Livro de Artes pág. 9 e 10, vídeo explicativo com a professora Renata 
https://www.youtube.com/watch?v=Zk4pbK9hI_M&feature=youtu.be 

 
Objetivos dessa atividade: 
G5EN04-Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 
G5TS04-Compartilhar suas produções gráficas com os outros e apreciar as dos colegas. 
G5TS06-Ler obras de artes e imagens diversas atribuindo sentido e identificando os elementos que 
as caracterizam (forma, cor, personagens e técnicas). 
G5TS17-Experimentar instrumento musicais convencionais e não convencionais e fazer uso deles em 
diferentes manifestações artísticas. 

 
 

Atividades para o dia 30 / 04 / 2020 

Atividade(s) 

1. Livro de Numerar pág. 16 e 17, vídeo explicativo com a professora Julia 
https://www.youtube.com/watch?v=7kMtH4MMBzs&feature=youtu.be 

 
Objetivos dessa atividade: 
G5EN19-Manifestar interesse e e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
G5ET17-Contar com presição. 
G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 
G5ET19-Identificar e ler números. 
G5ET20-Registrar por meio de símbolo numérico diferentes quantidades, tendo como fonte de  
apoio os portadores numéricos. 
 
2. Livro de Artes pág. 11 e 12. 
Página 11: Ouvir a musica DANÚBIO AZUL de Johann Strauss, no link a seguir:   
https://www.youtube.com/watch?v=foQpms3L9gU&app=desktop. 
Inspirado na música, coloque para tocar novamente e crie uma obra de arte na página 11 utilizando 
lápis grafite e pinte com lápis de cor.  
Foi assim que PAUL KLEE fazia algumas de suas obras de arte, citada na página anterior do dia 
29/04, inspirando-se em músicas.  
 
Objetivos dessa atividade: 
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  
G5EF01-Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  
G5TS15-Escutar e atribuir sentido aos sons e aos ruídos de uma paisagem sonora.  
G5TS18-Representar graficamente as caracteristicas de um som percebido e suas fontes sonoras 
pormeio de símbolos diversos (forte, fraco, alto, baixo, longo, curto, rápido, devagar). 
 
Página 12: Escute o Poema VALSINHA de Paulo Paes no link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=xrsVc_EmQMI&app=desktop. Não esqueça de acompanhar 
com o dedo o poema no livro conforme ele for sendo cantado.  
Agora chame todas as pessoas da sua casa e gravar um vídeo dançando valsa, como o poema 
ensinou, utilizando a música DANÚBIO AZUL 
(https://www.youtube.com/watch?v=foQpms3L9gU&app=desktop).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk4pbK9hI_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7kMtH4MMBzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=foQpms3L9gU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xrsVc_EmQMI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=foQpms3L9gU&app=desktop


Objetivos dessa atividade: 
G5CG02-Criar momentos, gestos, olhares, mímicas,em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como dança, teatro e música.  
G5CG03-Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.  
G5TS07-Expressar diferentes emoções utilizando a linguagem do corpo (gestos, mímica facial, 
dramatização e dança).  
G5TS08-Ampliar as possibilidades expressivas do seu corpo em dramatizações e dança. 
G5EF11-Identificar oralmente rimas e estabelecer associações em textos poéticos e da tradição oral. 

 

Proposta prática para a Semana Treinar vestir-se e despir-se (colocar e tirar blusa, casaco, calça, meio... ). 

Sugestões Bônus 

Fazer uma pesquisa sobre as profissões de seus familiares (em que cada um 
trabalha), escolher a profissão que você achou mais legal, procurar saber mais 
sobre ela e fazer um desenho. Com a ajuda de um adulto, escrever o nome da 
profissão e o nome do familiar que a exerce. 

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

 
 
 


