
 
 

 
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: 31 de agosto a 04 de setembro 

 

Professoras: Julia Regly e Renata Bohrer 

 
Objetivos: 
 

 Apresentar as letras H, Z, K, W e Y. 
 G5EN11- Colaborar para a realização das atividades em grupo. 
 G5EN19- Manifestar interesse e e respeito por diferentes culturas e 

modos de vida. 
 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.  

 G5EF10- Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 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. 
 G5EF24- Ao realizar escrita espontânea, grafar convencionalmente as 

letras. 
 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). 
 G5ET06- Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat 

e curiosidade de diferentes seres vivos.  
 

 
 
 

Atividades para o dia 31/ 08 / 2020 

 

Atividade 
1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Livro de letras: Letra H. 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar – páginas 16 e 17.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar – páginas 18 e 19.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 



Atividades para o dia 01/ 09 / 2020 

 

Atividades 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Cópia de Caderneta por foto: 

 
 

 Realizar duas atividades no livro do “Abc da minha cidade” - Letras I e J.  
       Pesquise objetos, lugares e comidas que podemos encontrar na nossa cidade, procurando 
por nomes que comecem com as letras I e J, e registre suas descobertas nas páginas do livreto. 
Desta vez, você pode usar recortes, fazer seus próprios desenhos ou escrever as palavras, 
pedindo a ajuda de um adulto para fazer a escrita imitativa. 

 
 
 

Atividades para o dia 02/ 09 / 2020 

 

Atividade 
1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Livro de letras: Letra Z. 

 
 

Atividades para o dia 03/ 09 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Música – Professor Rogério 
 
Material necessário: 2 colheres e 1 balde de qualquer tamanho. 

 
 
 
 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física – Professor Anderson 
Material necessário: Um bexiga cheia, uma bacia ou qualquer recipiente que dê para colocar 
objetos dentro e 5 objetos de qualquer tamanho (um brinquedo, urso, boneco...) 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar – página 21.  
Material necessário: Livro didático, livro de contos, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar – páginas 22 e 23.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 



Atividades 

1. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Acessar o site do POSITIVO ON e realizar a atividade “PEGA-ÁCAROS”. 

 
 

 Atividade na Caderneta: 
Fazer a cópia da caderneta, de acordo com a foto; no restante da página, a criança deve 
desenhar um elemento da capa do livro de literatura infantil que foi enviado para casa no 
terceiro kit. 

 
 
 

Atividades para o dia 04/ 09 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar – páginas 24 e 26.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar – página 27.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Atividade 
1. Atividade supervisionada pelos pais: 
Livro de letras: Letras K, W e Y. 

 
 

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


