
 
 

 
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: 23 a 27 de Novembro 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

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

Objetivos 

❖ Identificar e reconhecer de maneira 

lúdica vários meios de transporte. 

❖ Ampliar o conhecimento de mundo, da 

linguagem do desenho, da construção, 

do recorte, colagem, pintura etc.  

❖ Relembrar as formas geométricas: 

círculo, quadrado e triângulo. 

 
 

Atividades para o dia 23/ 11/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: Aula 1 – Meios de transporte 

Desenho/grafismo/coordenação motora fina 

2- Após assistir à Videoaula 1, realize a Atividade abaixo, em folha branca comum: 

• Pergunte à sua criança de qual meio de transporte ela gostou mais (da Videoaula 1).  

• Realize o desenho do meio de transporte escolhido e faça também o cenário. 

• Mande-nos uma foto! Adoraremos ver qual meio de transporte foi escolhido! 

 
 

Atividades para o dia 24/ 11/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física 

❖ O corpo 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: Aula 1 – Meios de transporte  

(Para a atividade a seguir, assistir apenas à aula sobre o trem.) 

Formas geométricas 

2. O adulto deverá realizar apenas o recorte das formas 

geométricas em folhas coloridas, buscando relembrar qual é 

o nome da forma: 

3 círculos pequenos e um médio 

3 quadrados médios 

2 triângulos médios 

Não realizar a colagem. Esta atividade será feita amanhã, na Web aula. 



 

 Atividades para o dia 25/ 11/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em aula: 
Materias necessários:  

• Formas geométricas recortadas ontem (Ver dia: 24/11) 

• Folha branca ou colorida qualquer 

• Cola branca 

• Giz de cera  

• Hidrocor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: Vamos aprender as formas geométricas 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nXbatpQjn-M 

 

Formas geométricas 

 

2. Realize a folha de atividade, em folha A3, enviada no kit: 

• Pinte somente os círculos.  

• Explore, se possível, as demais 

formas, solicitando que a criança faça um X 

nos triângulos e circule os quadrados.  

 

  
 

Atividades para o dia 26/ 11 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
1. Aula de Música: 

❖ Material: Instrumentos variados 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: Aula 1: Meios de transporte  

(Rever a Videoaula 1, para relembrar os conceitos: terrestre, aquático e aéreo). 

 

                                               PESQUISA E COLAGEM 

 

2. Atividade em folha branca A3 (grande): 

• Realizar uma pesquisa em jornais, revistas entre outros, figuras que representem ou 

lembrem os meios de transporte. 

• Relembrar, ao achar cada figura, qual meio de transporte pertence: aéreo, aquático e 

terrestre.  

Exemplo: mar/praia – barco – aquático 

 
 

Atividades para o dia 13/ 11 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Atividade especial: Cineminha com os amiguinhos 

Com direito à pipoca, suco e muito mais! 
 

Videoaula/Atividade(s) 
1. Videoaula 5: Carros 3 – Trailer Dublado  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EzVtvtD4SPE 

https://www.youtube.com/watch?v=nXbatpQjn-M
https://www.youtube.com/watch?v=EzVtvtD4SPE


 

2. Preparativos para a Aulinha ao Vivo: 

• Ajudar a família a preparar o lanche.  

• Arrumar um espaço bem aconchegante para a Aulinha: travesseiros, lençol etc. 

 

Sugestões Bônus 

1. Realizar a dobradura de um avião: 

 

Desafio da Semana 

1. Realizar a dobradura de um barco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


