
 
 

 
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:  19 a 23 de outubro 

Professora: Julia Regly 

Objetivos:  
G5EN04-Comunicar suas idéias e sentimentos a pessoas e grupos 
diversos.  
G5EN11-Colaborar para a realização das atividades em grupo.   
G5EN13-Reconhecer e valorizar aspectos de sua identidade. 
G5EN14-Relatar o próprio pensamento e as próprias 
experiências. 
G5EN16-Manifestar atitudes de amizade e solidariedade.  
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.  
G5CG13-Utilizar materiais diversos de maneira criativa e adequada.  
G5CG16-Representar graficamente a figura humana com algumas noções de proposição. 
G5TS01-Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem e dobradura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
G5TS02-Utilizar várias técnicas gráfica-pictóricas e manipulativas para expressar-se e comunicar-se.  
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). 
G5TS07-Expressar diferentes emoções utilizando a linguagem do corpo (gestos, mímica facial, dramatização e dança).  
G5TS08-Ampliar as possibilidades expressivas do seu corpo em dramatizações e dança. 
G5EF01-Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.  
G5EF18-Reconhecer a sequência da narrativa. 
G5EF33-Realizar leitura não convencional com apoio da memória e de indícios (letra inicial, letra final, palavra inicial e 
palavra final). 
G5ET01-Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.  
G5ET06-Conhecer e registrar informações sobre o ambiente, o hábitat e curiosidade de diferentes seres vivos.  
G5ET09-Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens  
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  
G5ET11-Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
G5ET12-Analisar diversas situações-problema, levantando hipóteses, organizando dados e testando possibilidades de 
solução. 
G5ET18-Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. 
G5ET19-Identificar e ler números. 
G5ET22-Registrar a comparação de grandezas por meio de desenhos. 
G5ET23-Explorar situações que envolvam formas simétricas.  
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Atividades para o dia 19 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada 

pelos pais:   
 Realizar a atividade no livro didático de ARTES, página 12. 

 

Atividades para o dia 20 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 

 Cópia de Caderneta por foto: 
 

 
 

Vamos conversar com as crianças sobre o significado da palavra solidariedade.  
Comece a semana com o espírito solidário e separe alimentos para a doação que acontecerá no 
Drive-Thru solidário no dia 24/10. 

 

Web aula (Zoom) 

(13:00 a 13:40) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 14.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor e material de apoio 
(adesivos) referentes a página 14 do livro de letrar. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
(14:20 a 15:00) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Numerar (VOLUME 2) – páginas 9 e 12.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Artes (VOLUME 2) – página 13.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, lápis de cor, 1 botão, 1 giz de cera, 1 
tampinha de garrafa, 1 pedacinho de lã e 1 copo ou pote transparente com água. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
(14:20 a 15:00) 
Aula de Educação Física – Professor: Anderson  
Material necessário: uma bexiga e um bastão (cabo de vassoura) 



 

Atividades para o dia 21 / 10 / 2020 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 

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

 Pesquise sobre objetos, lugares, alimentos ou pratos que podemos 
encontrar na nossa cidade e cujos nomes comecem com as letras U e V. 

 Registre suas descobertas no livro do Abc da minha cidade, desenhando 
ou colando.  

 
 

Atividades para o dia 22 / 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Hora do conto 
 
INTERVALO (10 MINUTOS) 
 
(14:20 a 15:00) 
Aula de Música – Professor Rogério  
Material necessário: um par de colheres, um balde/pote ou uma caixa de papelão. 

 

Atividade 
supervisionada  

pelos pais: 
 

 Realizar a atividade no livro didático de Investigar, páginas 6 e 7. A página 6 contém 
material de apoio (página 125 do livro de material de apoio). 

Na página 6 devemos registrar com um X para preencher as resposta correta no quadro. 
Na página 7 devemos registrar a resposta da criança através do desenho.  

 
 

Atividades para o dia 23 / 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Dia do brinquedo!!  
Utilizar a cartela do bingo das letras e dos números para o dia do brinquedo. 
Preencha a cartela de números com os números de 1 ao 30 de sua preferência, sem a 
necessidade de estarem em ordem) e a de letras também, como você preferir. 
 
INTERVALO (10 MINUTOS)  
 
(14:20 a 15:00) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Desenhar (VOLUME 2) – páginas 8 e 9.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  

 

Atividade 
supervisionada 

pelos pais: 

Jogo da memória:  

 Separe o jogo da memória que foi enviado no último kit e uma ou duas folhas 
estampadas. 

 Pinte as figuras do jogo bem caprichado. 

 Recorte cada cartinha com atenção e cuidado. 

Web aula (Zoom) 

(13:30 a 14:10) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Artes (VOLUME 2) – páginas 14 e 15.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha, uma folha em branco e lápis de cor. 
 
INTERVALO (10 MIN) 
 
(14:30 a 15:10) 
Faremos na web aula juntos o livro didático de Letrar (VOLUME 2) – página 15.  
Material necessário: Livro didático, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 



 Cole na folha estampada para dar firmeza, recorte novamente deixando uma margem e 
divirta-se. 

 
 

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


