
 
 

 
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: 11 a 15 de maio 

 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Minha cidade...” 

Objetivos: 

 Valorizar a cultura e a história da minha cidade. 

 Estimular a linguagem oral e escrita. 

 Conhecer a importância da história de nossa cidade, nossas tradições e 

costumes. 

 Quantificar, parear e reconhecer os numerais.  

 Entender o processo do plantio através do cuidado diário com a 

semente germinada.  

 
 

Atividades para o dia 11/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Plantar, cuidar e colher!”- Professora Larissa 
 

Atividade(s) 

 Agora é a sua vez! Plantio do feijão:  

 O que você vai precisar: 
– Um copinho descartável (pode ser de água ou café, ou também uma embalagem lavada de 
plástico, como as de iogurte e as de margarina);  
– Uma bolinha de algodão (a bolinha deve ser do tamanho ideal para forrar o fundo do recipiente 
em que será plantado);  
– Um grão de feijão; 
– Água.  
 
Orientações sobre o preparo no vídeo do dia! 

 
 

Atividades para o dia 12/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

 Material necessário:  

 Separar a atividade de semana passada: A mão da mamãe (Anexo 01).  
Em folha: A mamãe previamente cortará as seguintes formas geométricas: quadrado, 
triângulo e círculo. Você falará para a criança qual é o nome da forma. Em seguida, colocará 
sua mão na folha e irá contorná-la com caneta/hidrocor. Em seguida, cortará e colará em uma 
folha. A criança deverá colocar formas geométricas em volta desta mão, em forma de árvore. 

 Usaremos novamente o instrumento musical (garrafa pet) confeccionado na última semana. 
 
 

 



Videoaula Música: “Nova Friburgo... cidade amada e bela!”- Professora Rayssa 
 

Atividade(s) 

 Mostre imagens (pode ser através de qualquer meio de comunicação) de paisagens, pontos 
turísticos de Nova Friburgo e peça para sua criança desenhar qual lugar ela gostou ou gosta 
mais. Ela poderá fazer essa atividade olhando para a paisagem, de forma mais “livre”.  

 Um pedaço quadrado de papelão: Vamos fazer um belo quadro com a primeira letra do nome 
de seu filho/filha? 

 Você irá precisar de: 
– Tintas ou cola colorida, ou mesmo pedaços de tecido; 
– Pedaço de massinha enviado no kit da Escola; 
– Cola branca 

 Você, juntamente com sua criança, irá fazer uma moldura conforme o exemplo no Anexo 2, 
logo após ela fará com apenas o seu auxílio, a primeira letra do nome. Em seguida passe um 
pouco de cola e cole a primeira letra do nome do seu filho/filha.   

 

Atividades para o dia 13/ 05 / 2020 
 

Videoaula Contação de história: “Conhecendo a história de nossa cidade” - Professora Fernanda 
 

Atividade(s) 

 Atividade em folha enviada pela escola: Sequência numérica: Vamos contar com a Dona 
Centopeia?  + a folha colorida com números de 1 a 5, dentro de círculos. O adulto cortará os 
números em forma de círculo e escreverá o nome de sua criança, apenas. O restante da 
atividade será realizada amanhã na web aula. 
 

 Trem Maria Fumaça: Em uma folha qualquer, pode ser colorida ou mesmo folha de revista, 
recorte a parte da frente do trem, conforme Anexo 3. Neste momento, lembre-se do 
tamanho, pois ainda terá os vagões. Corte também quadrados para serem os vagões e cole. 
Depois mostre as formas geométricas utilizadas e também escreva dentro dos vagões as 
Vogais, conforme o vídeo da professora Fernanda.   

 

Atividades para o dia 15/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

 Separar a atividade iniciada ontem, a da Sequência numérica: Vamos contar com a Dona 
Centopeia?  E mais os círculos previamente recortados. 
 

 Separar também uma folha enviada pela escola colorida com números (Anexo 4) e também os 
palitos de picolé enviados no kit.  

 
 

Videoaula Brincadeira: “Cores primárias: O Alfredo colorido” –Professora Silvia 
 
 

Atividade(s) 

 Materiais necessários para a confecção do “Alfredo colorido”: 
3 garrafas pet (2 litros) 
3 tampas de garrafa pet pintada com hidrocor ou cola colorida, nas cores primárias; (Kit 
enviado pela escola) 
Papel crepom para os olhos; (kit enviado pela escola) 
Cola colorida para fazer a boca; (kit enviado pela escola) 
Um pouco de alpiste 
Um pouco de terra 
 

Anexo 6: Alfredo Colorido.  
 

Orientações sobre o preparo no vídeo do dia! 
 

    Os alunos deverão assistir O Diário de Mika | O Arco-Íris. Mostre quantas cores têm no arco 
íris, incentivem os filhos (as) a reproduzirem em seus desenhos. 

Link para o acesso: https://www.youtube.com/watch?v=hXcuClvthSM  
 

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


 Agora é hora de dançar, assista ao vídeo: Palavra Cantada |. Coloridos 
Link para o acesso: https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo 

 

Atividades para o dia 15/ 05 / 2020 
 

Videoaula Educação Física 
 

Atividade(s) 

 Alimento: produção e trabalho. Um dos mais deliciosos produtos de nossa cidade é morango. 
Que tal uma pintura bem bonita o representando?  Pode ser utilizado quaisquer materiais, 
use a criatividade. Exemplos: hidrocor, guache, cola colorida, giz de cera etc. Conte quantos 
morangos a criança fez e registre esse número, conte junta com ela. Sugestão: Anexos 5  

 
 

Desafio da Semana  Cores primárias/ vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=qOfeNYvq0mU 

 

Sugestões Bônus 
 Receita de Vitamina de Morango:  

Ingredientes: uma bandeja de morango, 4 bananas, 1 maçã, leite e açúcar a gosto.  
Bata no liquidificador até ficar bem homogêneo.  

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

 
Anexos 
 
Anexo 01 
 

 
 
Anexo 02 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo
https://www.youtube.com/watch?v=qOfeNYvq0mU


 

Anexo 03 

 

 

Anexo 04 

 

Anexo 05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

 

 


