
 
 

 
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 abril 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Ciranda de Livros” 

Objetivos: 

 Reconhecer que o livro é o melhor caminho para despertar nosso 
conhecimento de mundo. 

 Valorizar os momentos da leitura. 

 Conhecer obras e autores. 

 Aprender a ouvir a leitura de um adulto. 

 Recontar a história de um livro, utilizando técnicas variadas. 

 (Demais objetivos descritos nas atividades.) 

 
 

Atividades para o dia 13 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Qual é a cor do amor?” (Professoras Aparecida Hottz e Letícia Barbosa) 

Atividade(s) 

1. Livro de desenhar: pág. 6 e 7.  
 
Providencie 2 papeis sulfit azul, lápis grafite, cola e tesoura.  
Solicite à criança que destaque o molde dessa página no material de apoio (BONECOS DE MÃOS 
DADAS),depois dobrem os papeis sulfite azul em sanfonas (as dobras devem ter a largura do 
molde). 
Peça à criança que risque com o lápis grafite o molde nas sanfonas e depois recorte a silhueta que 
desenhada (independente de como ficar a silhueta e o recorte, deixar a criança fazer do jeito dela, 
auxiliando e incentivando, mas sem interferir).  
Quando abrir a sanfona, a criança vai obter uma sequência de bonecos de mãos dadas. 
Solicite que cole os bonecos nas páginas 6 e 7. 
Depois que colar, convide-a a colorir como preferir, utilizando somente o lápis de cor (o hidrocor no 
livro mancha a página do verso).  
   
Objetivos especificos dessa atividade: 
- G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidmencionais e tridimensionais. 
- G5ET23-Explorar situações que envolvam formas simétricas.  
 
2. ATIVIDADE 6 (folha xerocada, enviada com o material que foi para casa). 
Objetivos especificos dessa atividade:  
- Identificar e diferencias as formas geométricas(círcul, quadrado, triângulo e retângulo). 
- Quantificas grupos dentro de imagens. 
- Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 
- Desenvolver noções de sequência lógica. 

 
 

 



Atividades para o dia 14 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Menina bonita do laço de fita” (Professoras Julia Regly e Renata Bohrer)  

Atividade(s) 

1. Livro de numerar: pág. 9. 
 
Na primeira atividade da folha, solicite as crianças que desenhem a si mesmas brincando na praia 
com 6 brinquedos diferentes. Relacionar a quantidade correspondente de brinquedos ao símbolo 
numérico “6”. 
 
Na segunda atividade da folha,peça as crianças que completem com desenhos a quantidade de 
brinquedos que faltam para chegar ao número representado em cada grupo. 
 
Objetivos específicos dessas atividades: 
- G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade.  
-G5CG16-Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proposção. 
-G5ET17-Contar com presição ate 10 elementos. 
-G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 
-G5ET20-Registrar por meio de símbolo numérico diferentes quantidades, tendo como fonte de 
apoio os portadores numéricos. 
 
Atividade opcional: Para realizar essa e outras atividades vocês devem baixar o aplicativo RA 

positivo. Dentro do aplicativo temos duas apções: 1- LEITOR RA, 2- LER QR CODE.  

   
Clique na opção 2- LER QR CODE.  
A câmera do celular vai abrir e você vai aprocimar o celular do query cold na parte superio da folha 

que contem um código parecido com esse do exemplo -  

O que é query cold ? No caso de atividades do livro didático, é uma imagem( ) simplesmente um 
comando (atalho) de consulta para te direzionar direto a uma atividade específica.  
Saiba mais:http://www.editorapositivo.com.br/outras-solucoes-educacionais/realidade-
aumentada/ 
 
2. Livro de numerar: pág. 11 
Solicite as crianças que, para cada número, façam a correspondência com o número de pontos dos 
dados e com os dedos das mãos. 
 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5ET17-Contar com presição ate 10 elementos. 
G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre 
em uma sequência. 

 

Atividades para o dia 15 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Cachinhos Dourados e os três ursos” (Professoras Fernanda Klên e Silvia Helena)  

Atividade(s) 

1. Livro de desenhar: pág. 11 
Peça as crianças que desenhem seus brinquedos preferidos em uma folha.  
Depois ELAS devem recortar e colar dentro do baú.  
Em seguida, destaque do material de apoio a tampa do baú (BAÚ) e cole no local indicado. 

Exemplo:   

http://www.editorapositivo.com.br/outras-solucoes-educacionais/realidade-aumentada/
http://www.editorapositivo.com.br/outras-solucoes-educacionais/realidade-aumentada/


Objetivos específicos dessa atividade: 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidmencionais e tridimensionais. 
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictoricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se. 
  
2.    ATIVIDADE 3 (folha xerocada, enviada com o material que foi para casa). 
 
Objetivos específicos dessa atividade:  
- Desenvolver habilidades viso-motoras. 
- Quantificar grupos dentro de imagens. 
- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. 
- Desenvolver noções de sequência lógica. 
- Utilizar a correspondência relacionando quantidade a sua notação numérica.    

 

Atividades para o dia 16 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Meninos de todas as cores” (Professoras Larissa Kroff e Rayssa Mariano)  

Atividade(s) 

L ivro de numerar: pág. 12. 
 
Peça a criança para observar a página. O objetivo é resolver problemas.  

 Quantas crianças tem ?  

 Quantas moradias tem ?  

 É a mesma quantidade ?   

 Tem mais casas ou crianças?  
Agora, peça as crianças para pegarem as cores do lápis de cor que estão indicadas em cada dica de 
cada personagem do livro.  
Com as cores corespondentes, contorne a casa dos personagens de acordo com as dicas. 
 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5EN19-Manifestar interesse e e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
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. 
 
2. Livro de numerar: pág. 13 
Destaque do material de apoio (FORMAS GEOMÉTRICAS) e construa moradias com as formas 
geométricas.  
Depois cole-as na página do livro. 
 
Objetivos específicos dessa atividade: 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidmencionais e tridimensionais. 
G5ET10-Identificar algumas propriedades de determinadas formas geométricas (círculo, quadrado, 
triângulo e retângulo).  
 
Atividade opcional: Ler o query cold da página. Escolha a opção matemática onde está escrito 
ciências naturais. Em “temas” selecione Habilidades Básicas. Entre no Jogo da memória com 
números e divirta-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atividades para o dia 17 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Era uma casa bem fechada” (Professoras Vera Lúcia e Michelle Klem)  

Atividade(s) 

ATIVIDADE 13 (folha xerocada, enviada com o material que foi para casa). 
 
Objetivos específicos dessa atividade:  
- Desenvolver abilidades viso-motoras. 
- Estimular a coordenação motora fina. 
- Reconhecer os números de 1 a 9. 
 
2. Desenho dirigido: 
Peça a criança para escolher uma das histórias apresentadas pelas professoras da Educação Infantil 
nos vpideos que foram exibidos ao longo dessa semana. 
Faça um desenho bem lindo! 
Solicite que ela fale o nome da história escolhida. 
Escreva esse título em um rascunho com letra de forma. Trabalhando a escrita IMITATIVA, peça para 
criança copiar.  
Se desejar, pode fazer o desenho das outras histórias também. 
 
Objetivos específicos dessa atividade:  
-Trabalhar a escrita imitativa. 
-Desenvolver habilidades motora fira. 
-Estimular o interesse pela leitura de diferentes portadores de textos. 
-Favorecer o aprimoramento da expressão oral e gestual, comunicação, atenção, percepção, 
discriminação, criatividade, etc.;  
-Ampliar o vocabulário. 
-Permitir a livre-expressão do que a criança ouve, vê, sente, pensa, imagina, gosta, etc.. 
- Reconhecer a importância da leitura infantil. 

 
 

Proposta prática para a Semana 
 Vamos continuar treinando e aperfeiçoando a proposta da semana passada de 

aprender a amarrar o cadarço??? 

Sugestões Bônus 

 Vamos produzir uma história? Com a ajuda de um adulto, que será o escriba, 
proponha para as crianças que inventem uma história.  
Pergunte quem vai estar nessa história (Personagens)? Onde ela vai acontecer 
(Cenário)?  
Depois comece a escrever a história para a criança. Separe cada trecho em uma 
ou em meia folha e peça ao aluno para ilustrar as páginas. 

      Não se esqueça de colocar o Autor: NOME DO ALUNO.   

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

 


