
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 03 a 06 de Novembro  

 
 

 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: Revisar: “A arte do saber” 

Objetivos: 
▪ Desenvolver o reconhecimento e a identificação. 

 
▪ Estimular a escrita das vogais, numerais e formas geométricas. 

 
▪ Desenvolver habilidades orais e da escrita. 

 
▪ Desenvolver a coordenação motora fina, grossa e ampla. 

 
▪ Estimular a criatividade através de atividades variadas. 

  
 

Atividades para o dia 02/ 11/ 2020 (Segunda-feira) 
 

Feriado 

 

Atividades para o dia 03/ 11 / 2020 (Terça- feira) 
 

Web aula (Zoom) 
Professor(a): Anderson 

▪ 3 Pregadores de roupa  
▪ 01 Linha reta de qualquer tamanho 

Vídeoaula Professoras responsáveis: Alana e Natália “Revisando com alegria”. 
 

Atividade(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Acesse ao vídeo: 
 
AEIOU - Crianças Inteligentes 
https://youtu.be/UBDZyAuFjDY 

 
 

https://youtu.be/UBDZyAuFjDY


 
 

▪ Após assistir ao vídeo, vamos realizar uma atividade. 
▪ Para esta atividade, utilizaremos: 1 folha, hidrocor, tinta guache (cola 

colorida) e 1 cotonete. 
 

▪ Comece escrevendo na folha as vogais A E I O U. (Utilize o hidrocor.) 
▪ Depois que as vogais estiverem escritas, vamos contorna-lás com a tinta. 
▪ Pegue o cotonete e molhe na tinta guache, depois faça bolinhas ou linhas 

contínuas em cima das vogais.  
 

                        SUGESTÕES: 

 
 

 

Atividades para o dia 04/ 11 / 2020 (Quarta – feira) 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: 

▪ 1 Rolinho de papel higiênico (Encapado ou pintado) 
▪ Meia folha colorida  
▪ Um retalho de folha branca 
▪ Cola 
▪ Hidrocor (Cores variadas)  
▪ Lápis de cor ou giz de cera  
▪ Tesoura  

Atividade(s) 

 
1. Tarde de contação de histórias! 

 
Contação de história: 
 

 
 
ACESSE O SLIDE:   
https://www.slideshare.net/SimoneHelenDrumond/chapeuzinho-vermelho-e-
as-formas-geometricas-no-pais-do-vermelho-por-simone-helen-drumond 
 
 
 

https://www.slideshare.net/SimoneHelenDrumond/chapeuzinho-vermelho-e-as-formas-geometricas-no-pais-do-vermelho-por-simone-helen-drumond
https://www.slideshare.net/SimoneHelenDrumond/chapeuzinho-vermelho-e-as-formas-geometricas-no-pais-do-vermelho-por-simone-helen-drumond


▪ Vamos escolher uma das páginas da contação de história e reproduzi-la?  
 

▪ Temos na história: Chapeuzinho vermelho, mamãe, vovó, o lobo, a floresta, a 
casa da vovó, o caçador ...  

▪ Escolha um dos personagens ou lugar e reproduza de maneira geométrica.  
▪ Separe uma folha branca; você pode montar os personagens ou lugar com 

hidrocor ou retalhos de folha de revista e jornal. Utilize a cola para fixá-los na 
folha! 

▪ Usem a criatividade e divirtam-se!  
 

 
Sugestões: 

 
                                         
 
 

 
  

 
  

 

Atividades para o dia 05/ 11/ 2020 (Quinta- feira) 

Web aula (Zoom) 
Aula do professor(a): Rogério  
Material:  

▪  Folha lisa e lápis de cor  
 

 

1. Vamos contar? 
 

▪ Quantas pessoas moram na sua casa? 
 

▪ Separe 5 palitos de picolé, hidrocor, cola e uma folha branca. 
 

▪ Para realizarmos a atividade, começaremos montando na folha branca uma casinha 
como palito de picolé. 

 
▪ Depois de montada, vamos contar quantas pessoas moram conosco.  

 

▪ Após contar, vamos desenhá-los dentro da casinha. 
 

▪ Agora, é hora de escrever ao lado da casinha o número de habitantes! 
 

▪ RESPONSÁVEL: Escreva com hidrocor no início da folha “NA MINHA CASA MORAM:” 
(Esse será o título) 

 
 
 



▪ DESENHAR É APRENDER! 
                              
                     SUGESTÕES:  
 
 

 
 

Atividades para o dia 06 / 11/ 2020 (Sexta- feira)  

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários:   

▪ 1 rolinho de papel higiênico (Encapado ou pintado de verde) 
▪ Meia folha verde  
▪ Hidrocor (Cores variadas) 
▪ Tesoura  
▪ Cola 
▪ Retalho de folha branca  
▪ 1 objeto que comece com a letra S  

 

Atividade(s) 

1. JOGO DAS CORES!  
 

▪ Para construir o jogo utilizaremos: 3  Folhas coloridas (1 azul, 1 vermelha e 
1 amarela).  

▪ Caso não obtenham folha colorida, podem pintar a de jornal ou revista 
com lápis de cor ou giz de cera. 

 
▪ O objetivo dessa atividade é incentivar a criança a reconhecer as cores  e 

quantificar os objetos. 
 

▪ Escolha o local mais amplo da sua casa, com passagem livre, e coloque as 
folhas neste espaço. 

▪  A criança deverá se atentar para o sinal que o responsável fará. (Como um 
apito de partida.)  

▪ Após ouvi-lo, a criança buscará o maior número de objetos que contenham 
a cor AMARELA. (Responsável, estipule um tempo de aproximadamente 3 
minitos para cada cor.)  

▪ Após, apite novamente e será a vez da cor AZUL. Vamos em busca dos 
objetos? 

▪ Por fim, será a vez da cor VERMELHA. 
▪ Depois de juntar os objetos, vamos contar quantos pegamos no total?! 

 
 

▪ Essa brincadeira também pode ser feita com mais participantes. 
▪ Divitam-se juntos! 

 
 
 

 



Desafio da Semana 
▪ Vestir o uniforme par as webaulas. 
▪ Organizar o quarto. 
▪ Ajudar a tirar poeiras dos móveis.  

 

Sugestões Bônus 

▪ As Vogais | Video Musical Infantil | Toobys 
 
https://youtu.be/gXW7YMIBPiI 

 
▪ MÚSICA DOS NÚMEROS MAIS DIVERTIDA DO MUNDO - CANÇÃO INFANTIL 

 
https://youtu.be/MipLKD8zXL0 
 

▪ Músicas e Canções para Crianças | Canção das formas | Vídeo Musical 
Infantil | Toobys 
 
https://youtu.be/5NjG7gIgf_0 

 

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

    
                                                                                                                                        
 
               

https://youtu.be/gXW7YMIBPiI
https://youtu.be/MipLKD8zXL0
https://youtu.be/5NjG7gIgf_0

