
 
 

 
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: 03 a 07 de agosto 

 

         

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Família, onde mora o amor!” 

Objetivos:  

Aprimoraro raciocínio lógico. 

Desenvolver a escrita espontânea.  

Aprimorar a motricidade fina. 

 Estimular a atenção. 

 Desenvolver noção espacial. 

Estimular a criatividade. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades. 

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

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

 
 

Atividades para o dia 03 / 08 / 2020 

 

Atividades para o dia 04 / 08 / 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jogo/Atividade 

1.  Acessar no Youtube o link da música “Nossa Família” – Mundo Bita: 
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: Cópia de caderneta por foto. Temos novidades a partir 
dessa semana, iniciaremos o registro do nome da nossa escola. Segue foto: 

Jogo/Atividade 

1. A partir desse semestre, intensificaremos o uso da nossa plataforma de estudos, a “Positivo 
On”, por isso, nesses dias, certifique-se de que já realizou o seu cadastro e comece a conhecer 
mais de pertinho esse espaço de aprendizagem.  
Ao longo da semana, enviaremos alguns tutoriais e novos acessos para aqueles que porventura 
tenham perdido o primeiro. Fique de olho!!!  
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: Reveja álbuns de fotos de seus familiares, relembre 
momentos importantes em família, escolha uma foto de que você mais gostou e faça uma 
releitura em uma folha branca.   
Lembre-se de criar uma legenda para a fotografia, dando um título para ela. 
 
Obs.: Guarde rolinhos de papel higiênico para realizar uma atividade no dia 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


  
 

Atividades para o dia 05 / 08 / 2020 

 

Atividades para o dia 06 / 08 / 2020 
 

Videoaula/Atividade 1. Acessar no Youtube o link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gkf-tGp_S7g 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: Fazer um desenho da sua família na folha de atividade. 
Escrever de forma ESPONTÂNEA a palavra FAMÍLIA. 

 

Atividades para o dia 07 / 08 / 2020 
 

Videoaula/Atividade 1. Atividade supervisionada pelos pais: “Cinema em família” - Escolha um filme de que todos 
gostem, faça uma pipoca e aproveitem o momento juntos. 

 
Dica da Coordenação: 
Acompanhem as publicações diárias no Grupo de Pais. Lá, postaremos “desafios diários” que vão ajudar a criançada a se 
preparar cada vez mais e melhor para os estudos. Contamos com vocês! 
 
 

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

Jogo/Atividade 

1. Atividade supervisionada pelos pais: Desenhar cada membro da sua família em um rolinho de 
papel, colorindo com criatividade. Divirta-se. 
 
Exemplo: 

                                   

Fol  

https://www.youtube.com/watch?v=gkf-tGp_S7g

