
 
 

 
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: 04 a 08 de maio 
Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 
Projeto: “MÃE – Sempre compartilhando amor...” 
 
Objetivos: 

 Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

 Desenvolver a capacidade interpretativa, a criatividade e a abstração. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura materna. 

 Identificar algumas das características da mãe (conhecê-la). 

 Inspirar a colaboração para com a família. 
 G5EN21- Comunicar o seu ponto de vista e aceitar o dos outros. 
 G5EN19- Manifestar interesse e e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
 G5TS02- Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  
 G5ET01- Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.  
 G5ET22- Registrar a comparação de grandezas por meio de desenhos. 
 G5ET23- Explorar situações que envolvam formas simétricas.  
 G5EF20- Relatar vivência e contar histórias conhecidas ou inéditas, preservando a sequência das fatos e 

apresentando detalhes.  
 G5EF27- Formar hipóteses estabelecendo correspondencia entre o oral e o escrito. 
 G5EF33- Realizar leitura não convencional com apoio da memória e de indícios (letra inicial, letra final, palavra 

inicial e palavra final). 
 G5TS01- Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidmencionais e tridimensionais. 
 G5TS06- Ler obras de artes e imagens diversas atribuindo sentido e identificando os elementos que as 

caracterizam (forma, cor, personagens e técnicas). 
 G5TS05- Fazer uso intencional das cores. 
 G5EF18- Reconhecer a sequência da narrativa. 
 G5EF25- Relacionar as letras do alfabeto aos correspondentes sons. 
 G5CG01- Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proporção. 
 G5CG03- Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

 

 
 



Atividades para o dia 04/ 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade  Livro de Desenhar pág. 14, vídeo explicativo com a professora Julia 

 

Atividades para o dia 05/ 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Letrar pág. 35 e 36, vídeo explicativo com a professora Renata 

 

Atividades para o dia 06/ 05 / 2020 

 

Videoaula/Atividade Livro de Artes pág. 13 e14, vídeo explicativo com a professora Julia 

 

Atividades para o dia 07/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) “Música” 
 

Videoaula/Atividade Livro de Letrar pág. 39 e 40, vídeo explicativo com a professora Renata 

 

Atividades para o dia 08/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da ATIVIDADE 8. 
Material necessário: Folha da ATIVIDADE 8, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Videoaula/Atividade 

Se possível, realizar essa atividade com um adulto que não seja a MÃE. 
Cartão do Dia das mães:  

1. Pegue duas folhas ofício, uma colorida e a outra branca. Faça uma sanfoninha com a 
folha colorida e reserve a outra para desenhar e colar a sanfona. 

2. Dobre a sanfoninha ao meio e cole onde ela foi dobrada. 
3. Cole a sanfoninha dobrada na folha “branca” e complete o desenho, fazendo a mamãe 

de acordo com as características físicas dela. 
4.  Ache um espacinho para escrever com a ajuda de um adulto utilizando a escrita 

imitativa: MAMÃE (nome da mãe)  
EXEMPLO: 

 
 

Desafio da Semana Ajudar a mamãe nas tarefas do dia. 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula a folha com a ATIVIDADE 4. 
Material necessário: Folha da ATIVIDADE 4, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Web aula (Zoom) “Educação Física” 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a página 17 do livro de Desenhar. 
Material necessário: Livro de desenhar página 17, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 



 

Sugestões Bônus 

Alinhavo da mamãe. 
Com o auxilio de um adulto vocês vão precisar de:  

1. Um pedaço de papelão (pode ser caixa de sapato, de alimentos ou de armazenamento);  
2. Algum tipo de linha, barbante ou cadarço de sapato; 
3. Lápis grafite; 
4. Tesoura; 
5. Furador, caneta ou ferramenta (para fazer os furinhos) 

O adulto vai desenhar um coração do tamanho da escolha de vocês (de preferência pequeno), e 
recortar (se o papelão for fininho e vocês acharem que as crianças conseguem desenhar o 
coração e recortar com a tesoura delas, pode deixar elas fazerem com a supervisão de um 
adulto). 
Quem for ajudar à criança vai fazer furinhos na borda do coração. Depois entregue o coração e 
a/ou linha, barbante ou cadarço e peça à criança para alinhavar do jeito dela. 
EXEMPLO:   

 
 

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


