
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
 

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

Período: 27 a 30 de abril 

Professor(as): Fernanda klên e Silvia Helena 

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

Objetivos: 

 Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões. 

 Despertar a curiosidades por diversas profissões. 

 Desenvolver a criatividade, oralidade e a escrita.  

 Perceber a importância das profissões para a sociedade. 

 Identificar os papéis sociais dos profissionais existentes em seus grupos de 

convívio. 

 
 

Atividades para o dia 27/ 04 / 2020 

Vídeo aula “Contação de história: Fábula: A cigarra e a formiga”  

Atividade(s) 

 Perguntas a serem feitas após a história: Quantos personagens há na história? Quem era a 
formiga e quem era a cigarra? O inverno é frio ou é quente? E o verão? O que aconteceu 
com a cigarra? Por que trabalhar é importante? 

 Releitura da história: Utilizando-se de materiais reciclados, faça os personagens da história. 
Exemplos no Anexo 1.  

 No caderno de desenho, faça um desenho da parte que mais gostou da história. 

 Atividade enviada pela escola (Anexo 2): 
 Pinte na cor solicitada de acordo com a quantidade de elementos e o algarismo. 
 Na tabela dos números, relacione: tabela com número 1, pinte de vermelho, tabela 

com número 2, de amarelo, e tabela com o número 3, de azul.  
 Na tabela com algarismos, pinte cada numeral com a o cor já indicada. 

 
 

Atividades para o dia 28 / 04 / 2020 

Vídeo aula “As profissões”  

Atividade(s) 

 Converse com a sua criança sobre a profissão dos pais/responsáveis dela. Incentive-a a 

expressar suas dúvidas e curiosidades que surgirem. Pergunte sobre as profissões que ela 

conhece. Você pode escrever o nome do familiar e qual profissão ele exerce.  

 Quantifique junto com a criança a quantidade de nomes de familiares escrito 

anteriormente.  Registre esse número no final da folha com cola colorida (enviada pela 

escola). A criança passará o dedinho por cima, fazendo o movimento do número.  

 
 
 
 

 

 

 

 

[wc1] Comentário:  



Atividades para o dia 29 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Música 

Atividade(s) 

 Proponha à criança uma brincadeira de adivinhação. Descreva atividades exercidas em 

várias profissões e peça que adivinhe o profissional que as exerce. Por exemplo, faça 

perguntas como: "Quem constrói casas?", "Quem fabrica o pão?", "Quem cria bois/vacas?", 

"Quem corta cabelos?", etc. 

 Atividade no caderno: título: “Quando eu crescer, minha profissão será?”  

(Pergunta que deverá ser feita para a criança e respondida por escrito por um adulto na 

parte de cima da folha). A criança fará um desenho sobre a sua profissão. Escreva também o 

nome da profissão escolhida por ela. 

 
 

Atividades para o dia 30 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Educação Física 

Atividade(s) 

 Brincadeira de faz-de-conta, em que as crianças são os profissionais. Por exemplo, brinque 

de cozinheiro utilizando massinha de modelar. Brinque de engenheiro/construtor utilizando 

os blocos de madeira. Lembre-se sempre de dialogar com as crianças sobre a importância de 

cada profissão. 

 Atividade enviada pela a escola, da árvore dos números (Anexo 3) – Faça bolinas de papel 

crepom (enviado pela escola) e cole-as de acordo com o numeral na árvore. Ajude a criança 

a contar as bolinhas, usando o dedinho. Não se esqueça de pintar a paisagem. 

 
 

Proposta prática para a Semana 
 Em meio a tantas mudanças e dificuldades vividas por nós na nossa sociedade, 

que tal as crianças fazerem uma homenagem aos profissionais que salvam 
vidas? Pode ser um desenho, um vídeo, uma pequena atitude etc.   

Sugestões Bônus 
 Assista ao vídeo: O Que você quer ser quando crescer? No link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g 

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

 
Anexo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=bNn7Efjvl5g


 

 
 



 
 
Anexo 2          
                       

  
 



 

Anexo 3  

 

 


