
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 

Período: 09 a 13 de Novembro 

 Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Recordar é viver: entre contos e encantos” 

Objetivos 

 Estimular o prazer da leitura. 

 Ampliar o conhecimento de mundo, da linguagem do desenho, da 

construção, do recorte, colagem, pintura etc. 

 Possibilitar o desenvolvimento intelectual, social, emocional, 

afetivo e cognitivo. 

 Identificar as cores primárias e secundárias. 

 Identificar os numerais de 1 ao 8.  

 
 

Atividades para o dia 09/ 11/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: “Recordar é viver: entre contos e encantos – A borboleta e a bruxa” 

2. Após assistir à Videoaula 1, realize a Atividade abaixo: 

 Cores 

 Atividade lúdica: 

 Pedir à criança que procure, pela casa, coisas/objetos nas cores das borboletinhas 

apresentadas pela Professora Danielle: vermelho, amarelo e azul. 

 
 

Atividades para o dia 10/ 11/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física 

 O corpo 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: “Mundo Bita: A Magia das Cores” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U 

 

 Cores 

2. Utilizando folhas coloridas (enviadas no 

kit), o adulto deverá recortar 3 casinhas nas 

cores: vermelha, azul e amarela. 

 Peça a seu filho/filha para quantificar as 

casinhas e também identificar as cores. 

 Realize a colagem em uma folha grande 

branca. 

Atenção: Esta atividade será usada amanhã na Web aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U


 

Atividades para o dia 11/ 11/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em aula: Releitura de um 
poema. 

 Materias necessários: 
 Levar as casinhas realizadas no dia 

anterior (terça-feira). 
 Giz de cera e hidrocor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: Coloridos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo 

 

 Numerais de 1 ao 5 

2. Realize a atividade em folha branca 

(qualquer): 

 O adulto deverá escrever os números de 

1 ao 8 e cortar E.V.A ou papel colorido; 

(quadradinhos) 

 Mostre os números para a criança e 

quantifique juntamente com ela. 

 Realize a colagem. 

 
 

Atividades para o dia 12/ 11 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
1. Aula de Música: 

 Material: Instrumentos variados 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: Mariana – Galinha Pintadinha   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE 

 

 

 Numerais de 1 ao 5 

 Atividade em folha branca comum: 

 O responsável deverá escrever os 

números de 1 ao 5. 

 Enquanto isso, a criança deve fazer 

as bolinhas de papel crepom. 

 Em seguida, realizar a colagem (a 

criança). 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo
https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE


Atividades para o dia 13/ 11 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em folha A3 impressa: (enviada 
no kit) 

 Releitura da história: A joaninha que 
perdeu as pintinhas 

 Materiais necessários: 
 Canetinha hidrocor 
 Giz de cera 

 
A atividade será realizada em aula. 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 5: Números de 1 ao 10.  

2. Link: https://www.youtube.com/watch?v=0Dnz2mRulwM 

 

 Numerais de 1 ao 8. 

3. Atividade em folha A3 impressa 

(enviada no kit); 

 Realizar a atividade conforme 

orientação da folha. 

 

Sugestões Bônus 

1. Assistir novamente à Videoaula 1: “Recordar é viver: entre contos e encantos – A 

borboleta e a bruxa”. 

2. Realizar um pequeno teatrinho com os familiares, utilizando as fantasias que a 

criança tem em casa.  

 

Desafio da Semana 

1. Realizar a atividade lúdica a seguir: 

 Labirinto de Vento: 

 Materiais necessários: 

 Massinha 

 Canudo  

 Bolinha leve 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0Dnz2mRulwM

