
 
 

 
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: 18 a 22 de maio 

 

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Aqui e Ali - Zona rural e urbana” 

Objetivos: 

 G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidmensionais e tridimensionais. 

 G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e 
manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  

 G5TS06-Ler obras de artes e imagens diversas atribuindo 
sentido e identificando os elementos que as caracterizam 
(forma, cor, personagens e técnicas). 

 G5ET11-Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

 G5ET17-Contar com presição até 30 elementos. 

 G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 G5ET20-Registrar por meio de símbolo numérico diferentes 
quantidades, tendo como fonte de apoio os portadores 
numéricos. 

 G5ET22-Registrar a comparação de grandezas por meio de 
desenhos. 

 G5EF07-Prodizir suas próprias histórias orais e escritas (escrita 
exontânea), em situações com função social significativa. 

 G5EF17-Escutar o adulto que fala, conta e lê por um tempo 
prolongado. 

 G5EF18-Reconhecer a sequência da narrativa. 

 G5EF20-Relatar vivência e contar histórias conhecidas ou 
inéditas, preservando a sequência das fatos e apresentando 
detalhes.  

 G5EF38-Ditar o conteúdo de diferentes gêneros textuais para 
o professor.  

 G5EN04-Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e 
grupos diversos.  

 G5EN11-Colaborar para a realização das atividades em grupo. 

 G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias 
experiências. 

 G5EN19-Manifestar interesse e e respeito por diferentes 
culturas e modos de vida. 

 G5EN21-Comunicar o seu ponto de vista e aceitar o dos 
outros. 

 



Atividades para o dia 18 / 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade  Livro de Artes, págs. 15 e 16, vídeo explicativo com a professora Julia 

 

Atividades para o dia 19 / 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Letrar, págs. 44 e 45, vídeo explicativo com a professora Renata 

 

Atividades para o dia 20 / 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Numerar, págs. 20 e 21, vídeo explicativo com a professora Julia 

 

Atividades para o dia 21 / 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) Música – professor Rogério  
 

Videoaula/Atividade Livro de Letrar, págs. 46 e 47, vídeo explicativo com a professora Renata 

 

Atividades para o dia 22 / 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos a folha da ATIVIDADE 10. 
Material necessário: Folha da ATIVIDADE 10, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
Faremos a cópia da Caderneta. 
Material necessário: Caderneta e estojo. 

 

Videoaula Vídeoaula: Música  
 

Videoaula/Atividade 

1. Assistir aos vídeos sobre zona rural e urbana: https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-
Gk&app=desktop e https://www.youtube.com/watch?v=wuggayV80eY&app=desktop. 
 
Depois que a criança assistir aos , pegue uma folha para rascunho e escreva: ZONA RURAL e 
depois ZONA URBANA.  
Pegue uma folha branca e dobre ao meio; se preferir pode fazer uma linha na dobra com um 
hidrocor preto.  
De um lado, peça à criança para copiar as palavras ZONA RURAL e, do outro lado, as palavras 
ZONA URBANA.  
Peça à criança para desenhar com o hidrocor preto (desenhar de hidrocor preto e pintar de lápis 
de cor) em ambos os lados, de acordo com o que está escrito.  
 
2. Caderneta: Depois de concluída a cópia de caderneta, de forma imitativa escrever a palavra 
BALÃO. No restante da página da caderneta, desenhar um balão. 

 

Desafio da Semana 
Ajudar a mamãe a arrumar a cama (dobrar com ela cobertas e lençois, guardar as roupas de 
cama e travesseiro no armário e etc...). 

 

Sugestões Bônus 

Faça desenhos com objetos/brinquedos que tenha em casa. Utilize a criatividade! EXEMPLO: 

  
 

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

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha com a ATIVIDADE 2. 
Material necessário:  Folha da ATIVIDADE 2, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Web aula (Zoom) Educação Física – professor Anderson 

Web aula (Zoom) 
Atividade com a letra B.  
Material necessário:  Folha branca, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-Gk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-Gk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=wuggayV80eY&app=desktop

