
 
 

 
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: 20 a 24 de abril 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer  

Projeto: “Era uma casa...” 

Objetivos: 

 Reconhecer o seu tipo de moradia. 

 Reconhecer as pessoas que compartilham a casa. 

 Identificar os cômodos da sua casa, nomeando-os e reconhecendo a função 
de cada um. 

 Trabalhar os numerais, relacionando-os aos cômodos da casa. 

 Identificar as formas geométricas presentes na casa.  

 Conhecer o seu endereço residencial. 

 Observar a sua vizinhança, fazendo análises da paisagem observada. 

 
 

Atividades para o dia 20 / 04 / 2020 

Vídeo aula 

“Web Aula”(Professoras Julia e Renata) 

 Para essa aula, vamos precisar que as crianças estejam com a folha de ATIVIDADE 7, lápis de 
cor, lápis grafite e borracha. 

Atividade(s) 

1. Livro de letrar, pág. 3 e 4. Explicação das páginas no vídeo com a professora Renata. 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5ET08-Descrever diferentes trajetos, fazendo uso de múltiplas linguagem em diferentes suportes.    
 
2. Livro de letrar, pág. 29 e 30. Explicação das páginas no vídeo com a professora Julia. 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5CG09-Reconhecer os alimentos importantes para o crescimento e para a saúde.   
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  
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.  
G5EF25-Relacionar as letras do alfabeto aos correspondentes sons. 
G5EF27-Formar hipóteses estabelecendo correspondência entre o oral e o escrito. 

 

Atividades para o dia 22 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Música (Professor Rogério Duarte)  

Atividade(s) 

1. Livro de letrar, pág. 31. Explicação da página no vídeo com a professora: Renata. 
Objetivos específicos dessa atividade: 
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). 
 
2. Livro de letrar, pág. 32 e 33. Explicação das páginas no vídeo com a professora: Julia. 

 



Objetivos específicos dessa atividade: 
G5EN11-Colaborar para a realização das atividades em grupo. 
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 
G5CG09-Reconhecer os alimentos importantes para o crescimento e para a saúde. 
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.  
G5EF21-Demonstrar interesse por diferentes livros e textos multimodais. 
G5EF36-Identificar diferentes gêneros textuais, considerando suportes, formatos, tipos de letra e 
outros indícios. 
G5EF37-Compreender a intencionalidade de diferentes gêneros textuais: canção, poema, convite, 
bilhete, correspondência eletrônica, mensagem instantânea, haicai, limerique, trava-língua, 
parlenda, quadrinha, adivinha, piada,conto, fábula, lenda, história em quadrinhos, cartoon, tira, 
texto de divulgação científica, regras de jogo, receita.   
G5EF39-Identificar algumas das características principais dos gêneros textuais abordados: canção, 
poema, convite, bilhete, correspondência eletrônica, mensagem instantânea, haicai, limerique, 
trava-língua, parlenda, quadrinha, adivinha, piada,conto, fábula, lenda, história em quadrinhos, 
cartoon, tira, texto de divulgação científica, regras de jogo, receita.    
G5ET16-Conhecer a função social dos números. 
G5ET17-Contar até 30 elementos. 

 

Atividades para o dia 24 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Educação Física (Professor Anderson)  

Atividade(s) 

1. Livro de letrar, pág. 37. Explicação da página no vídeo com a professora: Renata. 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 
G5EN04-Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.  
G5EN05-Adotar e valorizar atitudes relacionadas ao cuidado consigo mesmo e com a saúde.  
G5EN07-Compreender a necessidade das regras nas brincadeiras e nas demais situações de 
interação.  
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 
G5EN17-Reconhecer que pertence a uma família, a um grupo, a uma escola e a uma comunidade. 
G5EF07-Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita exontânea), em situações com 
função social significativa. 
G5EF10-Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 
 
2. Livro de letrar, pág. 42 e 43. Explicação das páginas no vídeo com a professora: Julia. 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 
G5EF10-Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea. 
G5EF24-Ao realizar escrita espontânea, grafar convencionalmente as letras. 
G5EF26-Escrever considerando a direção da escrita (da esquerda para a direita e de cima para 
baixo).  
G5EF27-Formar hipóteses estabelecendo correspondência entre o oral e o escrito. 
G5EF37-Compreender a intencionalidade de diferentes gêneros textuais: canção, poema, convite, 
bilhete, correspondência eletrônica, mensagem instantânea, haicai, limerique, trava-língua, 
parlenda, quadrinha, adivinha, piada,conto, fábula, lenda, história em quadrinhos, cartoon, tira, 
texto de divulgação científica, regras de jogo, receita.   
G5EF39-Identificar algumas das características principais dos gêneros textuais abordados: canção, 
poema, convite, bilhete, correspondência eletrônica, mensagem instantânea, haicai, limerique, 
trava-língua, parlenda, quadrinha, adivinha, piada,conto, fábula, lenda, história em quadrinhos, 
cartoon, tira, texto de divulgação científica, regras de jogo, receita.    
 
3. Desenho dirigido: Fazer um desenho da sua família, nomeando cada um dos membros. Pedir a 
ajuda do adulto para escrever os nomes dos familiares. 



 

Proposta prática para a Semana 
 Organizar os brinquedos. Limpar os que estão sujos, tentar consertar os que 

estão “quebrados”, separar os que não brinca mais e brincar com os 
brinquedos que não brinca há muito tempo.   

Sugestões Bônus 

 Montar uma árvore genealógica. Desenhar em uma folha uma árvore, dentro 
dela desenhar ou colar fotos dos membros da sua família. 

Exemplo:  

 
 

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


