
 
 

 
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: 03 a 06 de Novembro  
Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Recordar é viver: entre contos e encantos” 

Objetivos 

 Estimular a leitura por prazer. 

 Ampliar o conhecimento de mundo, da linguagem do desenho, da 

construção, do recorte, da colagem, da pintura etc. 

 Possibilitar o desenvolvimento intelectual, social, emocional, 

afetivo e cognitivo. 

 
 
 
 

Atividades para o dia 02/ 11/ 2020 
 

FERIADO 
 
 
 

Atividades para o dia 03/ 11/ 2020 

 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física 

 O corpo 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: História: Cachinhos Dourados 

2. Após assistir à Videoaula 1, realize a atividade a seguir: 

 

Conceitos matemáticos: grandezas e 

medidas 

 

 Atividade em folha A3, branca; 

 Utilize palitos de picolé 

(enviados no kit) para a colagem de 3 

casinhas. (Exemplo ao lado). 

 Depois de realizar a colagem, 

pergunte à criança qual casa é a menor, 

qual é a média e qual é a grande. 

 O aluno (a) deverá desenhar 3 

ursos, um em cada casa: papai (na maior), mamãe (na média) e filho (na pequena). 

 Completar a paisagem com: graminha (utilize bolinha de papel crepom), sol, etc. 

 
 
 



Atividades para o dia 04/ 11/ 2020 

 

Web aula (Zoom) 
1. Atividades lúdicas 
 Material: O corpo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: História: Cachinhos Dourados  

2. (Assistir novamente apenas a parte explicativa da Professora Isadora) 

3. Realize a atividade a seguir: 

Conceitos matemáticos: grandezas e 

medidas 

 Atividade em folha A3 impressa: 

Meio ambiente 

 A criança deverá desenhar 3 árvores 

nesta ordem: pequena, média e grande; e 

fazer o caule e a copa da árvore.  

 Identificar cada vaso com um 

numeral, respectivamente: 1, 2 e 3. 

 Pintar os vasos. 

 
 

Atividades para o dia 05/ 11 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 
1. Aula de Música: 

 Material: Instrumentos variados 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: Grande ou pequeno 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hJA5zROxsDo 

Conceitos matemáticos: grandezas e medidas 

 

 Atividade em folha A3 enviada no kit 

(imagem ao lado): 

 Na parte áspera (lixa) a criança 

desenhará ela mesma, grande; utilize giz de cera. 

 Na parte lisa (folha), a criança deverá 

desenhar ela mesma, mas desta vez, pequena; 

utilize giz de cera. 

 
 

Atividades para o dia 06/ 11 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 
1. Aula de Linguagem/desenho/ conceitos: devagar x rápido 
 Material: Caderno de desenho  

 

 

Videoaula/Atividade(s) 
1. Videoaula 4: Gugudadá – Grande e Pequeno Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MYY_JgfT5uo 

https://www.youtube.com/watch?v=hJA5zROxsDo
https://www.youtube.com/watch?v=MYY_JgfT5uo


  

Opostos 

2. Atividade em folha A4 impressa 

(enviada no kit); 

 Realizar a atividade conforme 

orientação da folha. 

 

Sugestões Bônus 

1. Trabalhando com os opostos: 

 Canção dos Opostos  

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ea0TBkDg3Qo 

 

 

Desafio da Semana 

1. Desenho em folha comum: 

 Faça o contorno da mão do papai ou da mamãe de um lado da folha. 

 Depois realize o contorno da sua mão (da criança). 

 E agora, qual é a maior? E a menor? 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ea0TBkDg3Qo

