
 
 

 

 

          Professora: Marieli Augustin Machado (manhã) 

          Professora: Maria Solange Nogueira(tarde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Núcleo Regional de Educação – Guarapuava-PR 

Secretaria Municipal de Educação 

Escola Municipal do Campo Vital Brasil- EIEF 

   Município de Campina do Simão-PR 

   E-mail professoras: marieliaugustin@gmail.com / m.solage.n1@hotmail.com 

Plano quinzenal: 03/11/2020 á 13/11/2020 

Turma: Educação Infantil III                      Professoras: Marieli e Solange 

 

Dia das 
semanas 

D ata Disciplina Carga 
horaria 

Conteúdos Objetivos referencias 

Terça-feira 16/11/2020  4 Hora 
atividade 

 Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

Quarta-
feira 

17/11/2020 matemática 4 Atividade 
lúdica 
desenhar a 
mãozinha e 
contar 
quantos 
dedos. 

Campo de 
Experiência: Escuta, 
fala, pensamento e 
imaginação. 
Marcas gráficas: 
desenhos e letras. 
 

Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

 

Quinta-
feira 

18/11/2020 Português 4 Colorir a letra 
”C” e 

Campo de 
Experiência: Corpo, 

Referencial Curricular do Paraná: 

mailto:marieliaugustin@gmail.com
mailto:m.solage.n1@hotmail.com
https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/


 
 

encobrir os 
pontilhados. 

gestos e movimentos. 
Representação gráfica: 
pintar, desenhar, 
rabiscar, utilizando lápis 
de cor ou giz de cera.  
Campo de Experiência: 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
Marcas gráficas: 
desenhar e letras e 
números. 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

Sexta-feira 19/11/2020 Português 4 Brincadeira 
lúdica: Jogo 
da memória 
do alfabeto. 
Leitura do 
alfabeto. 

Campo de 
Experiência: Escuta, 
fala, pensamento e 
imaginação. 
(EI02EF03)Diferenciar 
desenho de 
letra/escrita. 
Fazer uso das letras, 
ainda que de forma não 
convencional, em seus 
registros de 
comunicação. 
(EI02ET08) Jogar jogos 
nos quais se precisa 
contar, ler ou registrar 
números. 

Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

Segunda-
feira 

20/11/2020 Português  Fazer a 
leitura do 
alfabeto e 
colorir o 
desenho da 
consciência 
negra. 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA: 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
(EI02EF01) Participar 
de variadas situações 
de comunicação 

 

https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/


 
 

utilizando diversas 
linguagens.  
Oralizar sobre suas 
atividades na 
instituição.  
Interagir  tentando se 
fazer entender.  
Ampliar o vocabulário 
utilizado para se 
expressar. 
Representação gráfica. 

Terça-feira 23/11/2020 Português 4 Hora- 
atividade. 

 Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

Quarta-
feira 

24/11/2020 Português 4 Brincadeira 
lúdica: 
mímica. 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA: O EU, 
O OUTRO E O NÓS 
(EI02EO01) 
Demonstrar atitudes de 
cuidado e solidariedade 
na interação com 
crianças e adultos. 
Começar a considerar o 
ponto de vista do outro 
ao esperar sua vez 
para brincar com 
determinado objeto. 
(EI02EO02) 
Demonstrar imagem 
positiva de si e 
confiança em sua 
capacidade para 
enfrentar dificuldades e 

Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/


 
 

desafios.  
Brincar com seu corpo 
por meio de gestos e 
movimentos. 
 

Quinta-
feira 

25/11/2020 Português 4 Faça o 
contorno da 
letra ”D” com 
tinta guache 
a dedo. 

Campo de 
Experiência: Escuta, 
fala, pensamento e 
imaginação. 
Marcas gráficas: 
desenhos e letras. 
 

Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

Sexta-feira 26/11/2020 Português 4 Pinte a letra 
“E” de 
amarelo e o 
elefante de 
azul. 

Campo de 
Experiência: Corpo, 
gestos e movimentos. 
Representação gráfica: 
pintar, desenhar, 
rabiscar, utilizando lápis 
de cor ou giz de cera.  
Campo de Experiência: 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
Marcas gráficas: 
desenhar e letras. 

Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

 

 27/11/2020 matemática 4 Atividade 
dos 
números, 
colorir o 
número 2 e 
treinar. 

 

Campo de 
Experiência: Corpo, 
gestos e 
movimentos. 
Representação 
gráfica: pintar, 
desenhar, rabiscar, 
utilizando lápis de cor 
ou giz de cera.  
Campo de 

Referencial Curricular do Paraná: 

 Princípios, direitos e Orientações. 

Pinterest:<https://br.pinterest.com/> 

 

https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/


 
 

Experiência: Escuta, 
fala, pensamento e 
imaginação. 
Marcas gráficas: 
desenhar e letras e 
números 

 30/11/2020  4 Hora 
atividade 

  

       
 

 



 
 

ESCOLA:________________________________________ 

PROFESSOR(A):______________________________________  

ALUNO(A):___________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 

REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 16/11/2020 Á 30/11/2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL III   (manhã e tarde) 
                                                                                                                 

                                                                                                                                   

  

                                                          



 
 

                       

ATIVIDADE LÚDICA: DESENHE SUAS MÃOZINHAS 

       



 
 

                   COLORIR A LETRA “C” E ENCOBRIR OS PONTILHADOS. 

             



 
 

                                         

 

 



 
 

VAMOS FAZER A LEITURA DO ALFABETO  

 



 
 
 

JOGO DE MÍMICA 

 

1. O jogo infantil da mímica possibilita brincar com o corpo, com o movimento, aprender a 

expressar-se de forma diferente e divertida.  

2. Regras do Jogo de Mímica 

3. Sente as crianças em círculo e peça a uma criança para ela escolher um personagem para 
imitar.  

4. Ações – cortar, costurar, bater, coçar, lavar a cabeça, comer, beber, pentear-se, pintar, 
escrever, ler, correr, apagar, chamar, varrer, adormecer, tocar tambor, telefonar… 

5. Animais – pato, rato, coelho, porco, vaca, borboleta, crocodilo, girafa, macaco, leão, cão, 
gato, elefante, cavalo, mosquito… 

6. Objetos – escova de dentes, copo, prato, garfo, borracha, caneta, livro, sofá, cadeira, cama, 
televisão, tele móvel… 

7. Em seguida a criança mima a ação perante os colegas, que terão de adivinhar o que está a 
fazer; 

8. O primeiro que adivinhar, será o próximo a fazer a mímica e assim sucessivamente. 
9. Motive a criança a fazer gestos diferentes, não apenas aqueles que já conhece. 
 

Benefícios do Jogo de Mímica 

O jogo infantil da mímica promove o desenvolvimento de algumas competências, nomeadamente: 

• Desenvolvimento motor e do equilíbrio; 
• Interação e competitividade saudável; 
• Gasto de energia; 
• Bem-estar físico e psicológico geral. 

 
 

                               



 
 



 
 

 

         PINTE A LETRA “E” DE AMARELO  E O ELEFANTE DE 

AZUL

 



 
 

 

                           



 
 

COLORIR COM GIZ DE CERA O NUMERO 

2  

 



 
 

ENCOBRIR A PALAVRA “IGUALDADE” E COLORIR  A CENA. 

 

 


