
 
 

 
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: 04 a 08 de maio 

 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

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. 

 
 

Atividades para o dia 04/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Para a mamãe...”- Professora Rayssa 
 

Atividade(s) 

 Semáforo dos corações (Para a web aula-zoom): Os pais, juntamente com a criança, irão fazer 
3 corações; para isso, o adulto deve cortá-los. Um deverá ser vermelho, o outro amarelo e um 
verde. Cole nos corações o palito de picolé enviado pela escola para que a criança tenha onde 
segurar. Vale pedir para a criança decorar! 

 Como funcionará: 
A professora explicará na web aula de terça.  
O verde deverá ser levantado durante a aula quando a criança quer falar e é o momento.  
O amarelo será usado quando a criança puder se comunicar ao mesmo tempo dos demais da 
sala. 
O vermelho será para a hora em que a professora irá explicar alguma atividade e, por isso, 
somente ela falará. 

 
 

Atividades para o dia 05/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

 Material necessário:  
Os corações realizados no dia anterior serão usados nesta aula. 
Separe a atividade “Traçando o caminho da tartaruga” enviada pela escola. (Atividade 9) 

 Objetos e folha colorida nas cores: vermelho, amarelo, verde e azul. Solicitado na Web aula  
de semana passada. 

 

Videoaula Música: “O que será que tem nesta caixa? ” - Professora Silvia 
 

Atividade(s) 

 Em uma folha de ofício: 
1. Coloque o nome da criança na parte de cima da folha. 
2. Embaixo, escreva o nome da mamãe e mostre qual é a primeira letra do seu nome.  
3. Escreva na mesma folha a primeira letra do nome da mamãe com uma letra bem grande. 



4. Corte pedaços de papel crepom (enviado pela escola). 
5. Peça à criança para fazer pequenas bolinhas com o papel crepom. 
6. Cole as bolinhas por cima da letra. (Conforme orientação do vídeo da professora Silvia.) 

 
 

Atividades para o dia 06/ 05 / 2020 
 

Videoaula Contação de história: “Coração de Mãe” - Professora Larissa 
 

Atividade(s) 

 No caderno de desenho: 
1. Peça à criança para desenhar a sua mãe.  
2. Oriente-a, falando da cor do cabelo da mamãe, se é comprimido ou curto etc.  
3. Peça a ela para completar a paisagem com grama, sol, entre outros elementos.  

 

 Em folha de ofício: 
1. Um adulto deve previamente cortar as seguintes formas geométricas: quadrado, 

triângulo e círculo. 
2. Mostre para a criança cada figura e dia qual é o nome da forma. 
3. Em seguida, coloque na folha a mão da criança e faça o contorno dela com 

caneta/hidrocor. 
4. Corte a mão contornada e cole-a em uma folha de ofício. 
5. A criança deverá colocar as formas geométricas em volta desta mão, em forma de árvore. 

Exemplo da atividade: Anexo 01 

 
 

Atividades para o dia 07/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

 Material necessário: garrafa pet pequena (250 ml a 500ml) + grão 
1. Peça à criança para colocar milho, feijão etc. (até menos da metade da garrafa). Ela será 

um instrumento musical usado na web aula. Decore à vontade! 

 Separar a atividade do dia anterior: Mão da mamãe (Anexo 01) 

 Separar também a atividade enviada pela escola de ligar elementos/figuras (Atividade 7) 
 

Videoaula “Brincadeira: Receita da Master Mãe” - Professora Fernanda 
 

Atividade(s) 

 Realizar a proposta do vídeo, conversando também com o seu filho sobre os números citados 
e relacionando-os à quantidade correspondente. 
 

 Artes: Confecção de um cordão de macarrão penne para a mamãe. 
1. Para esta atividade, você vai precisar de macarrão do tipo penne ou canudos, lã e tesoura. 
2. Utilize a lã enviada pela escola para fazer um colar para a mamãe, colocando o macarrão. 

(Anexo 02) 

 
 

Atividades para o dia 08/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Aula de Educação Física”  - Professor Anderson 
 

Atividade(s) 

 Atividade enviada pela escola: Conceitos – fino/grosso (corda) e alto/baixo (coqueiro) – 
Atividade 10. 

 Terminar a pintura da Atividade de ligar elementos realizada parcialmente na web aula de 
quinta-feira. Pedir à criança que pinte dentro de cada figura. 

 

Desafio da Semana 
 Anexo 03: Que tal a mamãe ganhar um lindo cartão?  

Siga as orientações dos anexos 3 e 4. 

 

Sugestões Bônus 
 Café da manhã para comemorar o Dia da mães: pergunte a seu filho/filha se ele/ela sabe 

do que a mãe gosta! 



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