
 
 

 
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: 03 a 07 de julho 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Família: Onde mora o amor” 

Objetivos: 

 Trabalhar na criança a afetividade e a importância deste 

sentimento no convívio familiar. 

 Buscar nessa interação (por diferentes meios), uma formação 

das crianças como seres cidadãos. 

 Brincar com as formas geométricas de maneira que a criança 

inicie o processo de nomear e distinguir as  formas 

geométricas básicas (quadrado, retângulo, círculo e 

triângulo).  

 

Atividades para o dia 03/ 08/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: “Relembrando a nossa família...” 

 

2. Sugestão de atividade: Fazer uma cartinha (desenho) para os familiares que a criança 

escolher. O adulto precisará escrever o nome de cada familiar em letra grande e 

maiúscula para visualização da criança. A criança poderá escrever a primeira letra 

desses nomes abaixo deles, para isso, deixe um espaço.  

 

Atividades para o dia 04/ 08/ 2020 
 ‘ 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: Mundo Bita - Nossa Família [clipe infantil] 

 

2. Vocês sabiam que a forma geométrica também tem família? Os membros são: o 

círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo.  

 Relembre esses conceitos com sua criança através de materiais que vocês tenham em 

casa nesses formatos.  

 

3. Atividade em folha comum branca: “Desenhando minha família”.  

 Você precisará das formas geométricas enviadas e previamente cortadas que estão no 

Kit 2, cola branca e giz/hidrocor. Deixe que a sua criança desenhe sozinha, mas ao 

mesmo tempo, com sua orientação: cabeças, braços, pernas, paisagem etc. 

   Segue um exemplo abaixo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades para o dia 05/ 08 / 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: O Diário de Mika - As Formas 

 

2. Após assistir ao vídeo, brinque igual a Mika. Vamos achar as formas geométricas 

dentro de casa mesmo! 

 

3. Atividade impressa do Kit:  

 Brincando com formas geométricas: Crie um desenho utilizando um CÍRCULO. A criança 

precisa usar sua imaginação e criatividade para criar.  

 

Atividades para o dia 06/ 08 / 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: “HISTÓRIA: “Família é feita de Amor”. 

 

2. Atividade impressa do Kit:  

 Brincando com formas geométricas: Crie um desenho utilizando um QUADRADO. A 

criança precisa usar sua imaginação e criatividade para criar. 

 

Atividades para o dia 07/ 08 / 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 5: “De Criança Para Criança - Dicas de quarentena. Ep. 6. Conversa em 

família” 

 

2. Atividade impressa do Kit:  

 Brincando com formas geométricas: Crie um desenho utilizando um triângulo. A 

criança precisa usar sua imaginação e criatividade para criar. 

 
 
Dica da Coordenação: 
Acompanhem as publicações diárias no Grupo de Pais. Lá, postaremos “desafios diários” que vão ajudar a criançada a se 
preparar cada vez mais e melhor para os estudos. Contamos com vocês! 
 
 

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


