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ANEXO 1 

 

SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL 

1.1 Nome da Unidade Escolar: CMEI- Zeni Terezinha de Freitas e Escola Municipal do Campo Galileu Gaia 

1.2 Endereço: Campina do Simão 

1.3 E-mail: andressa.maier71@hotmail.com e larissaoli739@gmail.com 

1.4 Ano: Maternal III -  data: 19/10/2020 à 30/10/2020 

1.5 Professoras: Andressa Maier e Larisse de Oliveira 

DIA DA 

SEMANA 

DIA DO 

MÊS 

DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

RCO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

Segunda-feira 19/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade: Drive thru  
DIA DAS CRIANÇAS 
 
Entrega de doces e 
lembrancinha para as crianças 
em suas casas.  
 
Visita dos palhaços e homem 
aranha. 

EI02EO01 
● Vivenciar dinâmica 
de troca de afeto 
como, abraçar e fazer 
carinho para criar 
vínculos afetivos.  
 
EI02TS03 
● Escutar canções e 
participar de 
brincadeiras cantadas 
apresentadas pelos 
professores (as) ou 
seus colegas.  
 
EI02EO04 

Internet e CREP 

mailto:andressa.maier71@hotmail.com
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● Participar de 
situações de 
brincadeira buscando 
compartilhar enredos 
e cenários.  
 
EI02EO06 
● Participar de 
diferentes 
manifestações 
culturais de seu 
grupo, como festas de 
aniversários, ritos ou 
outras festas 
tradicionais, 
respeitando e 
valorizando ações e 
comportamentos 
típicos.  
 
 

Terça-feira 20/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA:  

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

4H/A 

 

Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade:  
JOGO DAS CORES 
 

EI02ET01 
● Manipular objetos e 
brinquedos de 
materiais diversos, 
explorando suas 
características físicas 
e possibilidades: 
morder, chupar, 
produzir sons, apertar, 
encher, esvaziar, 
empilhar, afundar, 

Internet e CREP 
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A criança terá em mãos uma 

caixa de ovo pintada nas cores 

vermelho, azul, preto, amarelo, 

verde e marrom. Cada cor tem 

sua bolinha correspondente da 

mesma cor, a criança terá que 

identificar cada cor e preencher 

com a bolinha. 

flutuar, soprar, 
montar, construir, 
lançar, jogar etc.  
 

EI02ET01 
● Realizar 
classificação em 
diferentes situações 
de acordo com 
critérios: tamanho, 
forma, cor, peso e 
comprimento 
percebendo 
semelhanças e 
diferenças nos 
objetos.  
 

Quarta-feira 21/10/2020   HORA ATIVIDADE   

Quinta-feira 22/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade:  

EI02ET01 
● Manipular objetos e 
brinquedos de 
materiais diversos, 
explorando suas 
características físicas 
e possibilidades: 
morder, chupar, 
produzir sons, apertar, 
encher, esvaziar, 
empilhar, afundar, 

Internet e CREP 
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BRINQUEDO COM GARRAFA 

PET 

Bilboquê 

• Corte a garrafa pet ao 
meio e cole fita adesiva 
na borda, para não 
machucar o dedo. Você 
vai usar a parte da 
garrafa que tem o 
gargalo. 

• Faça uma bolinha de 
papel amassado e 
passe fita adesiva em 
volta dela, para deixá-la 
firme. 

• Prenda uma das pontas 
do barbante na bolinha e 
outra dentro da garrafa. 

• Jogue o bilboquê para 
cima, sem soltá-lo.  

• Tente fazer a bolinha 
cair dentro do 
brinquedo. 

flutuar, soprar, 
montar, construir, 
lançar, jogar etc.  
 

Sexta-feira 23/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

EI02ET01 
● Manipular objetos e 
brinquedos de 
materiais diversos, 
explorando suas 
características físicas 

Internet e CREP 
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RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade:  

BRINQUEDO COM GARRAFA 

PET 

Bolha de sabão 

• Com a ajuda da mamãe 

e do papai corte uma 

garrafa pet retirando a 

parte do meio, deixando 

apenas o fundo e o 

gargalo. 

• Após cortar, coloque 

água e detergente na 

parte do fundo que ficou 

como se fosse um copo. 

• Com a parte do gargalo 

você molha na água 

com detergente e 

assopra fazendo bolhas 

de sabão. 

e possibilidades: 
morder, chupar, 
produzir sons, apertar, 
encher, esvaziar, 
empilhar, afundar, 
flutuar, soprar, 
montar, construir, 
lançar, jogar etc.  
 

Segunda-feira 26/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

EI02ET05 
● Usar seus 
conhecimentos sobre 
os atributos de 
diferentes objetos 
para selecioná-los 

Internet e CREP 
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Atividade: Pinte os brinquedos 

que você mais gosta. 

segundo suas 
intenções.  
 

Terça-feira 27/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade:  

Cubra os tracejados levando 

cada criança ao seu pirulito. 

EI02CG05 
● Pintar, desenhar, 
rabiscar, folhear e 
recortar utilizando 
diferentes recursos e 
suportes.  
EI02EF09 
● Rabiscar, pintar, 
desenhar, modelar, 
colar à sua maneira, 
dando significado às 
suas ideias, aos 
pensamentos e 
sensações.  
 

Internet e CREP 

Quarta-feira 28/10/2020   HORA ATIVIDADE   

Quinta-feira 29/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade:  

TREINANDO O RECORTE 

EI02CG05 
● Explorar o uso de 
tesouras.  
● Pintar, desenhar, 
rabiscar, folhear e 
recortar utilizando 
diferentes recursos e 
suportes.  
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A criança terá que recortar 

seguindo as linhas. 

Sexta-feira 30/10/2020 CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA: 

4H/A Rotina:  

Chamada virtual com a foto dos 

alunos; 

Como está o tempo? 

Alfabeto e números de 1 a 10. 

Atividade:  

Leve a criança até seu 

brinquedo, fazendo o caminho 

com papel picado. 

EI02CG05 
● Explorar o uso de 
tesouras.  
● Pintar, desenhar, 
rabiscar, folhear e 
recortar utilizando 
diferentes recursos e 
suportes.  
 
 
EI02EF09 
● Rabiscar, pintar, 
desenhar, modelar, 
colar à sua maneira, 
dando significado às 
suas ideias, aos 
pensamentos e 
sensações.  
 

Internet e CREP 

 

ANEXOS: ATIVIDADES



[Digite aqui] 
 

ESCOLA: ____________________________________________  

PROFESSORA: _______________________________________  

ALUNO (A): __________________________________________  

 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE 

19/10/2020 À 30/10/2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL III 

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS! 

 

 



[Digite aqui] 
 

 

BRINQUEDOS COM GARRAFA PET 

BILBOQUÊ 
 

MATERIAL 

• Garrafa pet; 
• Fita adesiva; 
• Barbante; 
• Papel; 
• Tesoura. 

COMO FAZER 

• Corte a garrafa pet ao meio e cole fita adesiva na borda, para não machucar o dedo. Você 
vai usar a parte da garrafa que tem o gargalo. 

• Faça uma bolinha de papel amassado e passe fita adesiva em volta dela, para deixá-la 
firme. 

• Prenda uma das pontas do barbante na bolinha e outra dentro da garrafa. 
• Jogue o bilboquê para cima, sem soltá-lo.  
• Tente fazer a bolinha cair dentro do brinquedo. 

BOLHA DE SABÃO   

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

• Garrafa pet; 
• Tesoura 
• Detergente 
• Água 

COMO FAZER 

• Com a ajuda da mamãe e do papai corte uma garrafa pet retirando a parte do meio, 

deixando apenas o fundo e o gargalo. 

• Após cortar, coloque água e detergente na parte do fundo que ficou como se fosse um copo. 

• Com a parte do gargalo você molha na água com detergente e assopra fazendo bolhas de 

sabão. 



[Digite aqui] 
 

 

PINTE OS BRINQUEDOS QUE VOCÊ MAS GOSTA: 

 

 

 

 



[Digite aqui] 
 

 

CUBRA OS TRACEJADOS LEVANDO CADA CRIANÇA AO 

SEU PIRULITO: 

 

 



[Digite aqui] 
 

LEVE A CRIANÇA ATÉ SEU BRINQUEDO, FAZENDO O 

CAMINHO COM PAPEL PICADO: 

 


