
 
 
 

 

Jeniffer Gomes – Vital Brasil - tarde 

Sandra Mara Araújo - Marciliano Rocha - manhã 

Diana Silva – Galileu Gaia - tarde 

Maria Gislaine de Paula – A Redentora e Vital Brasil – tarde/manhã           

Marieli Augustin Machado – Vital Brasil - tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Núcleo Regional de Educação – Guarapuava-PR 

Secretaria Municipal de Educação 

Escola Municipal do Campo Vital Brasil- EIEF 

Município: Campina do Simão-PR 

e-mail: jhenygomespsy@gmail.com/ smaraujobarbosa@gmail.com/ diana_amadorisilva@hotmail.com/ 

mariagislainedepaula@gmail.com/ marieleaugustin@gmail.com/ 

  

Plano Quinzenal 14/09/2020 a 25/09/2020  

Turma: Educação Infantil IV A/ B/ C  

 Professoras: Jeniffer Gomes/ Sandra Mara Araújo/ Diana Silva/ Maria Gislaine de Paula/ Marieli Augustin Machado 

Dia da 
semana 

Data Disciplina Carga 

horária 

Conteúdos Objetivos Referências 

Segunda- 

feira  

14/09/2020    Hora 

atividade   

  

4 horas 
atividade 

 
- 

 

- 

  

 CREP e internet  

Terça- 

feira  

15/08/2020  Campo de  

Experiência: 
Escuta, fala, 
pensamento 
e 
imaginação 

 2 horas 
atividade    

Complete o alfabeto 
das maçãzinhas  

Utilizar letras, números e desenhos em 
suas representações gráficas, 
progressivamente. 

CREP e internet 
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Quarta- 

feira  

16/09/2020  Campo de  

Experiência: 
Escuta, fala, 
pensamento 
e 
imaginação 

 4 horas   Alfabeto ilustrado – 
observe as figuras 
com o auxílio dos 
pais, escreva a letra 
inicial do nome de 
cada uma delas. 

Elaborar hipóteses sobre a escrita para 
aproximar-se progressivamente do uso 
social e convencional da língua. 

CREP e internet 

 

Quinta- 

feira  

17/09/2020  Campo de  

Experiência: 
Escuta, fala, 
pensamento 
e imaginação 

4 horas  Somando com os 
dados – conte quantas 
bolinhas tem em cada 
dado após coloque o 
resulto da soma de 
ambos os dados. 

Utilizar letras, números e desenhos em 
suas representações gráficas, 
progressivamente. 

CREP e internet 

Sexta- 

feira  

18/09/2020  Campo de  

Experiência: 
Escuta, fala, 
pensamento 
e imaginação  

 4 horas   Meu nome – com a 
ajuda do alfabeto 
móvel faça seu nome 
e cole na parte 
indicada. 
Desenhe velas no 
bolo de acordo com 
sua idade e escreva 
numeral 
correspondente no 
quadro. 

Identificar o próprio nome e dos colegas 
para o reconhecimento dos mesmos em 
situações de rotina escolares. 
Escrever o nome próprio e de alguns 
colegas. 

CREP e 
internet 



 
 

Escreva de seu jeito o 
nome de sua 
professora. 
Crachá do nome 
próprio com letras 
móveis. 

 

Segunda- 

feira  

21/09/2020  Hora atividade   4 horas    
- 

 
- 

 CREP e internet 

Terça- 

feira  

22/08/2020  Campo de  

Experiência: 
Espaço, 
tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

 4 horas  Árvore das maçãs -
Pinte de verde, as 
maçãs com números e 
de vermelho, as maçãs 
com letras. 

 Fazer o uso de diferentes 
procedimentos ao comparar objetos. 
Perceber semelhanças e diferenças, 
com apoio de imagens e objetos. 

CREP e internet 

 



 
 

Quarta- 

feira  

23/09/2020  Campo de  

Experiência: 
Corpo, 
Gestos e 
Movimentos 

 4 horas   Desenhe uma árvore 
bem bonita com 
várias laranjas e 
pinte-as. 

Manusear diferentes riscadores em 
suportes e planos variados para 
perceber suas diferenças e registrar 
suas ideias. 

 CREP e internet 

Quinta-feira  24/09/2020  Campo de  

Experiência: 

Corpo, 

Gestos e 

Movimentos 

 

 2 horas   

atividade  

Pinte o rostinho do 
relógio bem bonito 
após, recorte e cole 
os números no 
relógio para formar 
as horas corretas. 

Pintar, desenhar, rabiscar, folhear, 
modelar, construir, colar á sua maneira, 
utilizando diferentes recursos e dando 
significados as suas ideias, aos seus 
pensamentos e sensações. 

CREP e internet 

 Sexta-feira  25/08/2020  Campo de  

Experiência: 
Corpo, 
Gestos e 
Movimentos 

4 horas   Pinte a figura do 
relógio de pulso e 
peça a ajuda da 
mamãe e/ou do 
papai para recorta-
lo. 

 Pintar, desenhar, rabiscar, folhear, 
modelar, construir, colar á sua maneira, 
utilizando diferentes recursos e dando 
significados as suas ideias, aos seus 
pensamentos e sensações 

CREP e internet 

  



 
 

  

  

 

ESCOLA:_________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A):___________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 

REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 14/09/2020 À 25/09/2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL IV A/ B/ C 

 



 
 
     

 

                   RECORTE AS LETRAS PARA FORMAR SEU NOME. 



 
 
 



 
 

DESENHE UMA ÁRVORE BEM BONITA NESSE ESPAÇO COM 10 LARANJAS, EM SEGIDA PINTAR COM LÁPIS DE COR OU GIZ DE 
CERA. 

A PROFESSORA ESPERA AS FOTOS DA ATIVIDADE!!! 



 
 

         

 

COM AJUDADA DO PAPAI E DA MAMÃE, PINTE, RECORTE E MONTE UM LINDO 

RELÓGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


