
 
 

 
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: 11 a 15 de maio 

 
 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Minha Cidade” 

Objetivos: 

 G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 

 G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 

 G5EN17-Reconhecer que pertence a uma família, a um grupo, a uma 
escola e a uma comunidade. 

 G5EN18-Conhecer e valorizar símbolos e tradições de nosso ambiente 
cultural. 

 G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidmensionais e 
tridimensionais. 

 G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para 
expressar-se e comunicar-se.  

 G5TS05-Fazer uso intencional das cores. 

 G5TS04-Compartilhar suas produções gráficas com os outros e apreciar 
as dos colegas. 

 G5CG13-Utilizar materiais diversos de maneira criativa e adequada.  

 G5ET03- Observar e descrever fenômenos  atmosféricos. 

 G5ET04-Identificar e selecionar fontes de informações, para responder 
a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.   

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

 G5ET10-Identificar algumas propriedades de determinadas formas 
geométricas (círculo, quadrado, triângulo e retângulo). 

 
 
 

Atividades para o dia 11/ 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade  Livro de Desenhar pág. 28 e 29, vídeo explicativo com a professora Julia 

 

Atividades para o dia 12 / 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Desenhar pág. 31 e 33, vídeo explicativo com a professora Renata 

 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha com a ATIVIDADE 11. 
Material necessário: Folha da ATIVIDADE 11, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Web aula (Zoom) Educação Física – professor Anderson  



‘’’Atividades para o dia 13 / 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Desenhar pág. 34 e 35, vídeo explicativo com a professora Julia  

 

Atividades para o dia 14 / 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) Música – professor Rogério  
 

Videoaula/Atividade Livro de Artes pág. 25, vídeo explicativo com a professora Renata  

 

Atividades para o dia 15 / 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da ATIVIDADE 14. 
Material necessário: Folha da ATIVIDADE 14, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Videoaula Educação Física 

Atividade 

1. Cópia de caderneta, vídeo explicativo com a professora Renata 
2. Atividade: depois que terminar a cópia de caderneta, de forma imitativa escrever em 
ATIVIDADE o nome da nossa cidade (NOVA FRIBURGO). 
No restante da página da caderneta, fazer um desenho do lugar em que mais gosta de ir na nossa 
cidade. 

 

Desafio da Semana 
Tentar identificar as vogar a sua volta, em embalagens de alimentos, objetos de casa, livros de 
histórias e etc... 

 

Sugestões Bônus 

1. Como a nossa cidade é conhecida por muitos pontos turísticos em meio à natureza, vamos 
plantar ?! 

 
Se você tiver alguma semente como de frutas ou flores também pode plantar no jardim fazendo 
um canteirinho ou em um vazinho com terra.  
Dê um nome para a sua sementinha e nos conte como foi.  

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

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a página 23 do livro de desenhar. 
Material necessário:  Livro de desenhar página 23, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 


