
 
 

 
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: 16 a 20 de Novembro 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

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

Objetivos 

 Estimular o prazer pela 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. 

 Conhecendo os opostos. 

 Desenvolver nos alunos as Noções de Grandeza (grande, pequeno, 

mesmo tamanho, mais grosso, mais fino, mais comprido, mais 

curto, mais largo e mais estreito). 

 

Atividades para o dia 16/ 11/ 2020 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: “Aula 1: Aprendendo sobre os opostos” 

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

 

Opostos 

 Atividade lúdica: 

 Pedir à criança que procure, pela casa, coisas/objetos grandes e pequenos.  

 Exemplo: Sapato do papai x sapato da criança. 

 

Atividades para o dia 17/ 11/ 2020 

 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física 

 O corpo 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: A turma do Seu Lobato: Qual é a letra do seu nome?  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks 

 

RECORTE E COLAGEM 

1. Atividade em folha A3 do kit: 

 Recorte de jornais e revistas as letras do seu 

nome e cole-as dentro da tabela. 

 O adulto deverá recortar (utilizar a tesoura) e 

criança fazer a pesquisa e também realizar a colagem 

nos espaços respectivos.  

https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks


 

Atividades para o dia 18/ 11/ 2020 

 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em aula: Escreva cada letra do seu nome dentro da tabela. 
 Materias necessários:  
 Hidrocor 
 Giz de cera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: Livro: O nome da gente 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM 

 

Linguagem oral e escrita 

 

2. Realize em uma folha branca a atividade a seguir:  

 Releitura da história da Videoaula 3: O nome da 

gente. 

 A criança deverá escrever seu nome da folha e 

fazer um desenho. 

 

Atividades para o dia 19/ 11 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 
1. Aula de Música: 

 Material: Instrumentos variados 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: A-E- I -O-U  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kwbK5kNzcM8 

 

Vogais 

2. Atividade em folha grande enviada no kit:  

 RÓTULO DAS VOGAIS - Caça- vogais: 

 Cole o cartaz enviado no kit em uma parede ou 

em uma superfície que a criança alcance e veja.  

 Procure, pela casa, rótulos de diferentes 

embalagens com palavras que comecem com as vogais. 

 Realizar a colagem na tabela, conforme for 

achando os rótulos. 

Obs.: Esta atividade deve ser realizada conforme a criança 

for encontrando as vogais nos rótulos de produtos 

(Exemplos: Suco Ades, Elma Kips, Omo etc.). 

Isso poderá ser um processo demorado. Assim, esta 

atividade ficará também para ser realizada como 

Sugestão bônus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM


Dia: 20/ 11 / 2020   - Feriado: DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 
OBSERVAÇÕES 

 
 O DESAFIO DA SEMANA SERÁ POSTADO NO GRUPO DO WHATSAPP.  

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


