
 
 

 
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: 13 a 17 de julho 

 

         

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Pequenas doses de alegria” 

Objetivos:  

Trabalhar os algarismos 16, 17, 18, 19 e 20. 

Desenvolver o raciocínio lógico. 

Desenvolver o direcionamento da escrita dos números. 

Aprimorar a motricidade fina. 

 Estimular a atenção. 

 Desenvolver a noção espacial. 

Instigar a curiosidade e a criatividade. 

 Utilizar materiais diversos. 

 

Atividades para o dia 13 / 07 / 2020 

 

Atividades para o dia 14 / 07 / 2020 

 

Videoaula/Atividade 1. Vídeo de hoje: “Esbanjar alegria” (Professoras Cida e Letícia)  
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: Cópia de caderneta por foto. 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha dos Números 16 e 17 do Livro de Números. 
Material necessário: folha do número 16, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  

Videoaula/Atividade 

1. Vídeo de hoje: A alegria de repartir – Contação da história “Se criança governasse o mundo...” 
(Professoras Fernanda e Silvia)  
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: Fazer um desenho para ser enviado junto com os 
alimentos do desafio proposto no vídeo do dia. Esses desenhos vão ser entregues junto com o 
alimento para as pessoas que estão precisando. 
 
OBS.: Guardar caixas de ovo de qualquer tipo e um pedacinho de papelão (caixa de sapato, caixa 
de cereal ou caixa comum) para uma atividade que será realizada na quarta-feira.  

Web aula (Zoom) 

1. Educação Física – Professor Anderson: “Dance como puder!” 
Material necessário: 2 bexigas (balões de aniversário) com cores diferentes (cor opcional). 
Encher as duas no tamanho médio.  
Obs.: As bexigas podem ser substituídas por sacolas de supermercado. 
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Atividades para o dia 15 / 07 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha dos Números 18 e 19 do Livro de Números. 
Material necessário: folha do número 18 e 19, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Videoaula/Atividade 

1 Vídeo de hoje: “Contagiar...” (Professor Rogério) 
 
2 Atividade supervisionada pelos pais: Construir um quadro decorativo com papelão e caixa de 
ovo. Atividade artística livre. 
Seguem inspirações para as crianças:  
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Atividades para o dia 16 / 07 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1.Música – Professor Rogério 
Material necessário: Se vistam com umas das cores a seguir. (Camisa, acessórios e etc...)  
- Vermelho  
- Azul escuro 
- Amarelo 
- Verde 
- Laranja 
- Rosa 
- Azul claro 
- Roxo 

 

Videoaula/Atividade 1.Vídeo de hoje: “Quem canta, seus males espanta! ” (Professoras Larissa e Rhaissa) 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais:  Vamos brincar de bolinha de sabão. 
https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo 

 

Atividades para o dia 17 / 07 / 2020 
 

Web aula (Zoom)  Comemoração dos aniversariantes do semestre. Vamos comemorar juntos!!! 

 

Videoaula/Atividade  1 Vídeo de hoje: “Celebrar a vida!” (Professoras Michele e Vera) 
 
2 Atividade supervisionada pelos pais: Desenho livre. Solte a criatividade. 
Realizar um desenho na folha de atividade rosa. 
ATIVIDADE: DESENHO LIVRE          
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo

