
 
 

 
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: 14 a 18 de setembro  

Professoras: Julia Regly e Renata Bohrer  

Objetivos: 
G5ET01-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades.  
G5ET09-Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  
G5ET11-Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
G5ET12-Analisar diversas situações-problema, levantando hipóteses, organizando 
dados e testando possibilidades de solução. 
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. 
G5ET19-Identificar e ler números. 
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. 
G5EN04-Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
G5EN11-Colaborar para a realização das atividades em grupo. 
G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 
G5EN16-Manifestar atitudes de amizade e solidariedade.  
G5EN18-Conhecer e valorizar símbolos e tradições de nosso ambiente cultural. 
G5EN19-Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
G5CG02-Criar momentos, gestos, olhares, mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas.  
G5CG06-Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano quanto em brincadeiras.   
G5CG13-Utilizar materiais diversos de maneira criativa e adequada.  
G5CG16-Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proporção. 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura e colagem. 
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). 
G5TS13-Cantar em grupo ou sozinho. 
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.  
G5EF16-Dialogar com os colegas e com o adulto, respeitando a vez de falar de cada um. 

 
 
 
 
 

 



Atividades para o dia 14/ 09 / 2020 

 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Releitura de uma obra de artes: escolha UM adesivo que sobrou do material de apoio da 
página 3 do livro de artes do volume 2. 

 Pegue uma folha em branco, coloque seu nome com o sobrenome e a data. 

 Cole o adesivo em um canto da folha e faça uma releitura da obra escolhida, usando sua 
criatividade seus talentos. Para fazer a releitura, você pode usar materiais alternativos 
também, como colas, papeis coloridos, lãs, barbantes, fitas, retalhos de tecido etc.. 

 
 

Atividades para o dia 15/ 09 / 2020 

 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Cópia de Caderneta por foto: 

 
 

 Desafio do desenho:
Realizar em uma folha azul de Atividades o DESAFIO 3 do potinho do “Desafio do desenho” 
enviado no Kit 4. 
Colocar nome, sobrenome e data no cabeçalho.  
Na linha de ATIVIDADE, escrever DESAFIO 3.

 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Artes (VOLUME 2) – páginas 3 e 4.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor e material de apoio da 
página 3. 

 
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 2) – página 5.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Web aula (Zoom) 

Aula de Educação Física – Professor Anderson  
 
Material necessário: Uma corda ou elástico ou barbante (algo que simule uma corda suspensa, 
mais ou menos a um palmo do chão).  
Prender essas pontas em qualquer superfície firme.  



Atividades para o dia 16/ 09 / 2020 

 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Realizar duas atividades no livro do “Abc da minha cidade”  
- Letras M e N 
 

Pesquise sobre as MONTANHAS da nossa cidade: As Catarinas, O Pico do 
Caledônia, O Cão Sentado, Os Três Picos e outras; registre na página da 
letra M, através de desenho, a que você mais gostou.         
 
Para a letra N, pesquise objetos, lugares e comidas que podemos 
encontrar na nossa cidade, procurando por nomes que comecem com a 
letra N, e registre sua descoberta na página do livreto.  

 
 

Atividades para o dia 17/ 09 / 2020 
 

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

 

Atividade 
 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Veja a história no link abaixo: “O Monstro das Cores” de Anna Llenas 
https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg. 

 Atividade na Caderneta: 
Fazer a cópia da caderneta, de acordo com a foto. 
No espaço restante da folha, desenhe o final da história “O Monstro das Cores”. 

 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 1) – páginas 24 e 28.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor e material de apoio para 
página 28.  

 
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 1) – página 29.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg


 
DESAFIO: De acordo com a história, tire uma foto com uma roupa da cor do sentimento que 
você está sentindo no momento e mande para gente.  
o TRISTEZA = AZUL 
o ALEGRIA  = AMARELO 
o RAIVA      = VERMELHO 
o MEDO     = CINZA  
o CALMA    = VERDE 
o AMOR     = ROSA 

 

 
 

Atividades para o dia 18/ 09 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Desenhar (VOLUME 2) – página 3.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Desenhar (VOLUME 2) – páginas 4 e 5.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Acessar o site do POSITIVO ON e realizar a atividade “QUE SOM É ESSE?”. 

 
 

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

 
 

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


