
 
 

 
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:  28 de setembro a 02 de outubro 

Professoras: Julia Regly e Renata Bohrer 

Objetivos:  
G5EN11-Colaborar para a realização das atividades em grupo. 
G5EN18-Conhecer e valorizar símbolos e tradições do nosso ambiente 
cultural. 
G5EN21-Comunicar o seu ponto de vista e aceitar o dos outros. 
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.  
G5EF10-Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
G5EF20-Relatar vivência e contar histórias conhecidas ou inéditas, 
preservando a sequência das fatos e apresentando detalhes.  
G5EF22-Manusear livros e revistas com autonomia.  
G5EF25-Relacionar as letras do alfabeto aos correspondentes sons. 
G5EF27-Formar hipóteses estabelecendo correspondência entre o oral e o escrito. 
G5EF33-Realizar leitura não convencional com apoio da memória e de indícios (letra inicial, letra final, palavra inicial e 
palavra final). 
G5EF36-Identificar diferentes gêneros textuais considerando suportes, formatos, tipos de letras e outros indícios. 
G5EF37-Compreender a intencionalidade de diferentes gêneros textuais.   
G5EF39-Identificar algumas das características principais dos gêneros textuais abordados.    
G5ET01-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.  
G5ET03-Observar e descrever fenômenos  atmosféricos. 
G5ET09-Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou 
escrita espontânea), em diferentes suportes.  
G5ET12-Analisar diversas situações-problema levantando hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de 
solução. 
G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 
G5ET22-Registrar a comparação de grandezas por meio de desenhos. 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  
G5TS05-Fazer uso intencional das cores. 
G5TS06-Ler obras de artes e imagens diversas, atribuindo sentido e identificando os elementos que as caracterizam 
(forma, cor, personagens e técnicas). 
G5TS07-Expressar diferentes emoções utilizando a linguagem do corpo (gestos, mímica facial, dramatização e dança).  
G5CG01-Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proporção. 
 G5CG03-Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 
atividades artísticas, entre outras possibilidades.  

 
 
 
 



Atividades para o dia 28 / 09 / 2020 

 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:   

 Desafio do desenho: 
Realizar em uma folha azul de Atividades o DESAFIO 7 do potinho do “Desafio do desenho” 
enviado no Kit 4. 
Colocar nome, sobrenome e data no cabeçalho.  
Na linha de ATIVIDADE, escrever: DESAFIO 7. 

 
 

Atividades para o dia 29 / 09 / 2020 

 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Cópia de Caderneta por foto: 

 
 

 Realizar duas atividades no livro do “Abc da minha cidade” 
Letras Q e R 
 

Pesquise sobre a QUEIJARIA ESCOLA da nossa cidade e registre o que você 
descobriu no livro do ABC da minha cidade na letra Q.    
 
Para a letra R, pesquise objetos, lugares e comidas que podemos encontrar na 
nossa cidade, procurando por nomes que comecem com a letra R, e registre 
sua descoberta na página do livreto. 

 
 

Atividades para o dia 30 / 09 / 2020 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 6.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor, material de apoio da 
página 6 (páginas 89 e 91 do livro de apoio) e um pedaço de lã, barbante ou linha grossa.  
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 7.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor e material de apoio da 
página 7 (página 7 do livro de apoio). 

Web aula (Zoom) 

Aula de Educação Física – Professor Anderson  
 
Material necessário:  Um cabo de vassoura.  
Observação: Para esta aula, será necessária a presença de um adulto para a realização da 
atividade; ele irá conduzir o cabo da vassoura, de acordo com a instrução do professor. 
Somente a criança participará deste momento. Podem ficar tranquilos! 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 8.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  



 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Desafio do desenho: 
 

Realizar em uma folha azul de Atividades o DESAFIO 8 do potinho do Desafio do desenho, 
enviado no Kit 4.  
Colocar nome, sobrenome e data no cabeçalho.  
Na linha de ATIVIDADE, escrever: DESAFIO 8. 

 
 

Atividades para o dia 01 / 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de música – Professor Rogério  
 
Material necessário: Instrumentos variados. 

 

Atividade 
 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Ouvir a história: “Você troca?” 
https://www.youtube.com/watch?v=gUqqsazM-8I     

 

 Atividade na Caderneta: 

 
Fazer a cópia da caderneta, de acordo com a foto. 
Desenhe a capa da história no espaço restante da página.  

 
 

Atividades para o dia 02 / 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Artes (VOLUME 2) – páginas 6 e 7.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
Vir para a segunda aula com a sua fantasia preferida. 
Material necessário: Nenhum! Vamos brincar e conversar.  

 

Atividade 

1.Atividade supervisionada pelos pais:  

 Brincadeira dirigida: 
Escolha uma das brincadeiras sugeridas na página 8 do livro de Letrar do volume 2, realizada 
na aula do dia anterior. Divirtam-se.  
 

BRINCADEIRAS SUGERIDAS: Pega-pega                                Pique-esconde 
                                                  Amarelinha                              Pula corda 
                                                  Bolinha de gude                     Chute a gol 
                                                  Casinha                                     Soltar pipa 
                                                  Brincadeiras de roda 

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

 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – páginas 10 e 11.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

https://www.youtube.com/watch?v=gUqqsazM-8I

