
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 13 a 17 de abril 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano  

Projeto: “Ciranda de Livros” 

Objetivos: 

 Reconhecer que o livro é o melhor caminho para despertar nosso 
conhecimento de mundo. 

 Valorizar os momentos da leitura. 

 Conhecer obras e autores. 

 Aprender a ouvir a leitura de um adulto. 

 Recontar a história de um livro, utilizando técnicas variadas. 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Estimular a memória e a percepção visual. 

 Estimular a fantasia e a imaginação através de diversas atividades. 

 Estimular a formação do conceito de números. 

 Ampliar o vocabulário. 

 Estabelecer a relação/correspondência do número e a quantidade. 

 
 

Atividades para o dia 13 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Qual é a cor do amor?” (Professoras Aparecida Hottz e Letícia Barbosa) 

Atividade(s) 

 Qual é a cor do número? 
Realizaremos um bingo, para esta atividade utilizaremos:  

 Hidrocor 
 Folha  
 Lápis de cor ou Giz de cera 

 
Passo 1: O responsável deverá montar o Bingo em uma folha e entregar para a criança. (Imagem 1) 
Passo 2: Escrever novamente em uma folha separada os números do 1 ao 6, escolhendo para cada 
número, uma cor (sem que a criança veja). (Imagem 2)  
Passo 3: Realizar o sorteio. A criança terá que localizar o número sorteado pintando dele uma 
bolinha com a cor indicada. 
 
Imagem 1                                        Imagem 2  

  

 



 

Atividades para o dia 14 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Menina bonita do laço de fita” (Professoras Julia Regly e Renata Bohrer)  

Atividade(s) 

“Menina bonita do laço de fita” 

 O coelhinho queria ficar pretinho igual à Menina. Quantas vezes ele tentou?  

 Quantos personagens aparecem nessa história? 
 
Jogo dos Números  

Para esse jogo, iremos utilizar:  
 Prendedores de roupa  
 Papel, Cartolina, Papelão ou pratinhos descartáveis. (O material disponível em casa)  
 Hidrocor  

  
Passo 1: Recortar 6 círculos (Médios) de papelão ou papel.  
Passo 2: Escrever números (do 1 ao 6) dentro de cada círculo ou quadrado, se preferir.  
Passo 3: A criança precisará identificar o número representado e colocar a quantidade de 
prendedores de acordo com o mesmo.  
 
Observem as imagens:  

 

 



 

Atividades para o dia 15 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Cachinhos Dourados e os três ursos” (Professoras Fernanda Klên e Silvia Helena)  

Atividade(s) 

 Qual tigela era maior: a do Bebê Urso ou do Papai Urso? 

 Qual urso era o maior?  

 Qual era a cama da Mamãe Urso?  

 Em qual cama Cachinhos Dourados deitou-se?  

 
Vamos medir? 
 
Proposta 1- O responsável deverá separar alguns brinquedos e objetos. Entre eles, alguns 
deverão ser grandes e outros pequenos.  
O adulto solicitará que a criança diga qual é o maior brinquedo ou objeto. 
Exemplo: 
 Boneca X sapatinho da boneca – Qual é maior?  
Bicicleta X Carrinho- Qual é menor?  
Copo X borracha escolar- Qual é maior?  
Cama do responsável X Cama da criança- Qual a menor? 

 

Proposta 2- Desenhar o contorno da própria mão e da mão do responsável. Comparar o 
tamanho.  

 Identificar a atividade com o nome. 

 Decorar as mãos com os materiais que preferir. (Imagem 1) 
 

Proposta 3-  Assistir aos vídeos: 

 “Grande e Pequeno”, no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=MYY_JgfT5uo 

 “Pequeno, médio e grande”, no link: 
:https://www.youtube.com/watch?v=HiMpiQAMV5Y 
 

Imagem 1:  
 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYY_JgfT5uo
https://www.youtube.com/watch?v=HiMpiQAMV5Y


Atividades para o dia 16 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Meninos de todas as cores” (Professoras Larissa Kroff e Rayssa Mariano)  

Atividade(s) 

 

 Quantos meninos haviam na história?  

 Quantos barcos haviam na história?  
 
Contornando os Números... 

 O Responsável deverá em uma folha escrever os números do 1 ao 6.  

 A criança deverá utilizar materiais diversos para fazer o contorno, como: Fubá, algodão, 
grãos, macarrão, papel picado, palitos de dente ou fósforo, cotonete, canudinhos, entre 
outros existentes na casa. 

 
Observe a imagem:  
 

 
 

 

Atividades para o dia 17 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Era uma casa bem fechada” (Professoras Vera Lúcia e Michelle Klem)  

Atividade(s) 

1- Ilustração da História: 

 Realizar dobradura da casa e desenhar portas e janela. (Imagem 1)  

 Desenhar bem caprichado os outros elementos da História: “Era uma casa bem fechada”. 
(Imagem 2)  

 O desenho deverá ser feito na folha de revista ou Jornal, no tamanho aproximado de uma 
folha A4.  

 Utilizar Hidrocor ou Giz de Cera 
 

Imagem 1                                                                               Imagem 2 
 

                      



 
2- Caixinha de Escrita Sensorial:  

Materiais:  
 1 vasilha (Média) de fundo reto 
 Farinha, Açúcar ou Fubá. 

A criança deverá tentar a escrita dos números (1 ao 6). O material poderá ser utilizado para 
desenho, escrita do nome, das vogais, entre outros. (Imagem 3)  
 
Observação: A caixa de areia sensorial pode ser usada durante toda a semana.   
Imagem 3  

  
 
 

Proposta prática para a Semana 

 Arrumar sua própria cama. 
 Guardar os brinquedos.  
 Regar as plantas.  
 Tirar sua própria roupa antes do banho. 
 Ajudar a preparar o lanchinho da tarde. 

Sugestões Bônus 

Show da Luna – Vamos contar? No link:  
https://www.youtube.com/watch?v=EQDVpyF5TWw 
 
Receitas Divertidas para as Crianças: 
https://www.youtube.com/watch?v=L5GxPs5z7rU 
 
História: A Cigarra e a Formiga  
https://www.youtube.com/watch?v=ZIO7klDrBeg 
 
Bolo Colorido  
https://www.youtube.com/watch?v=lezbODMZYOI 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EQDVpyF5TWw
https://www.youtube.com/watch?v=L5GxPs5z7rU
https://www.youtube.com/watch?v=ZIO7klDrBeg
https://www.youtube.com/watch?v=lezbODMZYOI

