
 
 

 
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: 23 a 27 de março 

Professoras: Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: Numerar 

Objetivos: 

 Estimular o raciocínio lógico matemático. 

 Despertar a imaginação e a criatividade. 

 Estimular a coordenação motora fina e o grafismo. 

 Desenvolver a noção de quantidade. 

 Estimular a coordenação motora ampla. 

 Desenvolver noção de correspondência.  
 

Atividades para o dia 23 / 03 / 2020 

1. Acessar no Youtube o vídeo da história “ O Rato do Campo e o Rato da Cidade”: 
https://www.youtube.com/watch?v=LR1RuL208rY.  

2. Dobradura: com 16 círculos de papel em tamanhos diferentes, monte os 2 ratinhos da história, 
de acordo com o exemplo em ANEXO 1, completando a cena. Obs.: Os círculos devem ser 
pintados de cores diferentes caso não tenham papeis coloridos. 

 

Atividades para o dia 24 / 03 / 2020 

1. Partindo da história do dia anterior, que pode ser revista, se necessário, vamos realizar a 
atividade do ANEXO 2. Pinte os animais da folha, em seguida descubra a sua metade, 
recortando e colando corretamente. 
Obs.: Não havendo a possibilidade de impressão, o adulto e a criança podem brincar de 
desenhar, cada um, um animal pela metade para o outro descobrir e terminar o desenho. 

 

Atividades para o dia 25 / 03 / 2020 

1. Atividade de sequência numérica: Construa um polvo com 10 tentáculos, colocando a 
quantidade de ventosa correspondente ao número de tentáculos. Use sua criatividade, 
utilizando materiais de texturas diferentes e que você tenha em casa: bolinhas de papel, 
botões, tampinhas etc.. Veja o exemplo no ANEXO 3. 

 

Atividades para o dia 26 / 03 / 2020 

1. Desenho livre: Desenhe uma floresta com muitos detalhes e cores.  
2. Atividade: Com a ajuda de um adulto, construa uma lista com o nome e a quantidade dos itens 

que aparecem no seu desenho.  
 

Atividades para o dia 27 / 03 / 2020 

1. Brincadeira: Confeccione 10 bolinhas de qualquer tipo de papel (jornal, revista, rascunhos, etc.). 
Depois de prontas, pegue 2 recipientes que tenha em casa (baldes, panelas, caixas, etc...) e 

https://www.youtube.com/watch?v=LR1RuL208rY


convide uma pessoa para jogar com você.  
Regras do jogo: Em um papel, escreva o seu nome e o do seu adversário. Marque os pontos de 
cada rodada com símbolos (bolinhas, tracinhos...). Depois de 5, rodadas some os pontos e veja 
quem fez mais. Tire fotos para registrar a brincadeira! 

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