
 
 

 
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: 25 a 29 de maio 

 

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Resgatando Memórias: brincadeiras e cantigas” 

Objetivos: 

 G5ET09-Registrar observações, manipulações e medidas, 
usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números 
ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  

 G5ET12-Analisar diversas situações-problema levantando 
hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de 
solução. 

 G5ET17-Contar com presição até 30 elementos. 

 G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 G5ET19-Identificar e ler números até 50. 

 G5ET20-Registrar por meio de símbolo numérico diferentes 
quantidades, tendo como fonte de apoio os portadores 
numéricos. 

 G5ET22-Registrar a comparação de grandezas por meio de 
desenhos. 

 G5EN07-Compreender a necessidade das regras nas 
brincadeiras e nas demais situações de interação.  

 G5EN11-Colaborar para a realização das atividades em grupo. 

 G5EN12-Compartilhar de modo adequado jogos e materiais 
com os colegas. 

 G5EN19-Manifestar interesse e e respeito por diferentes 
culturas e modos de vida. 

 G5CG10-Jogar individialmente o em grupo de modo livre e 
guiada. 

 G5CG11-Respeitar as regras nos jogos organizados e livres. 

 
 
 

Atividades para o dia 25 / 05 / 2020 

 

Atividades para o dia 26 / 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Numerar, pág. 23 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a atividade do Livro de Numerar, página 22. 
Material necessário: Livro de Numerar, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Web aula (Zoom) 
Educação Física – professor Anderson 
Cópia da Caderneta 



 

Atividades para o dia 27 / 05 / 2020 

 

Atividades para o dia 28 / 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Música – professor Rogério  
Confraternização das turmas 

 

Videoaula/Atividade Livro de Numerar, páginas 25 e 26 

 

Atividades para o dia 29 / 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da ATIVIDADE 15. 
Material necessário: Folha da ATIVIDADE 15, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 
 
 

Sugestões Bônus 
Realizar brincadeiras como: amarelinha, passa anel, pula corda, seu mestre mandou, peteca...  
Chamar a família para brincar e relembrar essas brincadeiras antigas. 

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

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a atividade do Livro de Numerar, página 27. 
Material necessário: Livro de Numerar, lápis grafite, borracha, tesoura e cola. 


