
 
 

 
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:  05 a 09 de outubro 

Professora: Julia Regly 

Objetivos:  
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem e dobradura.  
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e 
comunicar-se.  
G5TS04-Compartilhar suas produções gráficas com os outros e apreciar as dos 
colegas. 
G5TS05-Fazer uso intencional das cores.  
G5TS06-Ler obras de artes e imagens diversas, atribuindo sentido e identificando os 
elementos que as caracterizam (forma, cor, personagens e técnicas). 
G5ET01-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades.  
G5ET03-Observar e descrever fenômenos  atmosféricos. 
G5ET06-Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidade de diferentes seres vivos.  
G5ET08-Descrever diferentes trajetos fazendo uso de múltiplas linguagens em diferentes suportes. 
G5ET12-Analisar diversas situações-problema levantando hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de 
solução. 
G5ET16-Conhecer a função social dos números. 
G5ET17-Contar com precisão até 30 elementos. 
G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 
G5ET19-Identificar e ler números até 50. 
G5ET20-Registrar por meio de símbolo numérico diferentes quantidades, tendo como fonte de apoio os portadores 
numéricos. 
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias experiências. 
G5EN18-Conhecer e valorizar símbolos e tradições de nosso ambiente cultural. 
G5EN21-Comunicar o seu ponto de vista e aceitar o dos outros. 
G5EF10-Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de 
escrita espontânea. 
G5EF20-Relatar vivência e contar histórias conhecidas ou inéditas, preservando a sequência das fatos e apresentando 
detalhes.  
G5EF24-Ao realizar escrita espontânea, grafar convencionalmente as letras. 
G5EF25-Relacionar as letras do alfabeto aos correspondentes sons. 
G5EF27-Formar hipóteses estabelecendo correspondência entre o oral e o escrito. 
G5EF36-Identificar diferentes gêneros textuais, considerando suportes, formatos, tipos de letras e outros indícios. 
G5EF37-Compreender a intencionalidade de diferentes gêneros textuais. 
G5EF39-Identificar algumas das características principais dos gêneros textuais abordados.  

 
 
 
 
 
 



Atividades para o dia 05 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada 

pelos pais:   
 Realizar a atividade no livro didático de DESENHAR, página 6. 

 
 

Atividades para o dia 06 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 

 Cópia de Caderneta por foto: 

 
 

 
 
 
 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 2) – página 6.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
(14:20 a 15:00) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 12.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Aula de Educação Física – Professor: Anderson  
Material necessário: uma bexiga.  
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
(14:20 a 15:00) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 2) – página 7.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 



Atividades para o dia 07 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 

Realizar duas atividades no livro do “Abc da minha cidade” - Letras S e T.  
 

 Pesquise sobre bairros da nossa cidade que começam com as letras S e T; 
registre listando o nome dos bairros de forma imitativa na página 
correspondente à letra.  

 
 

Atividades para o dia 08 / 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Aula de música – Professor Rogério  
Material necessário: Um par de colheres. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
(14:20 a 15:00) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 13.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 
 

 Realizar a atividade no livro didático de ARTES, página 9. 
 
DESAFIO: Convide uma pessoa para tirar uma foto com você imitando a escultura de bronze dos 
CANDANGOS da página 9 do livro de artes. Não se esqueça de nos enviar a foto. 

 
 

Atividades para o dia 09 / 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 2) – página 8.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
(14:20 a 15:00) 
Dia do brinquedo!! 

 

Atividade 
supervisionada 

pelos pais: 

 Acessar o jogo que aparece na PÁGINA 7 do livro de numerar através do QR CODE no 
canto superior direito da página.  

 Acessar o jogo que aparece na PÁGINA 12 do livro de letrar através do QR CODE na parte 
inferior da página.  

 Acessar o jogo que aparece na PÁGINA 8 do livro de numerar através do QR CODE no 
canto superior direito da página.  

 
 

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

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Hora do Conto  
 
INTERVALO (10 MIN) 
 
(14:20 a 15:00) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Artes (VOLUME 2) – páginas 10 e 11.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 


