
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Berçário) 
 

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

Período: 06 a 08 de abril 

Professor(a):  Vera Lucia Jordão 

Projeto: PÁSCOA – Uma festa de sensações 

Objetivos:  
1. Desenvolver a criatividade. 
2. Estimular o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação 

motora, a percepção auditiva e visual da criança. 

 
 
 

Atividades para o dia 06 / 04 / 2020 

Vídeo aula 
“Chamadinha” (Professora Vera) 
Música “Coelhinho maroto” (Professora Vera) 

Atividade(s) 

1. Assistir à videoaula “Chamadinha”, cantando com a criança. 
2. Assistir à videoaula “Coelhinho maroto”. 
3. Montar móbiles de carinha do coelho. (Anexo 1) 

Atenção: Para montar seu móbile, você pode usar papeis de presente, sacolas de lojas, 
papelão de caixas que tenha em casa, como de calçado ou pizza, ou outros materiais 
reciclados! 
 

4. Estimular o bebê a passar uma bolinha pela circunferência da máscara. (Anexo 2) 
 

5. Para os bebês menores, brincar com as fitas coloridas amarradas nas carinhas do palhaço, 
aproximando-as e afastando-as do corpo do bebê, em movimentos acompanhados por 
músicas ou interações faladas. 

 

Atividades para o dia 07 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Eu sou um bichinho’’ (Professora Vera) 

Atividade(s) 

1. Cantar a música do vídeo:  
Eu sou um bichinho de orelhas bem longas,  
mas asas não tenho,  
não sou como a abelha.  
Eu como alface e cenouras fresquinhas,  
meus olhos  pequenos 
são bem vermelhinhos. 
Aos pulos eu ando e sou peludinho.  
Já sabem quem sou? Um belo coelhinho! 

 
2. Organizar uma cesta (ou caixa, ou bandeja...) bem bonita, com frutas que podem ser 

servidas à criança e algumas cenouras. 
Deixar as crianças manusearem as frutas e levá-las à boca, experimentando-as livremente. 
Atenção ao tamanho das mordidas! Para os menores, faça uma deliciosa papinha de frutas   
ou uma papinha de cenoura cozida. 



 

Atividades para o dia 08 / 04 / 2020 

Vídeo aula História cantada “Coelhinho FUFO” (Professora Vera) 

Atividade(s) 

1. Fazer um circuito de pegadas: pegar uma cenoura e uma batata e cortar ao meio. Molhar a 
batata e a cenoura em tinta e fazer um caminho com várias pegadas. (Anexo 3) 
Outra opção é recortar pegadas em papeis reciclados (de revista, por exemplo). 
 

2. Incentivar os bebês a andarem ou engatinharem em direção às pegadas. 
 

3. No final do circuito, colocar uma caixa com bolas de vários tamanhos e outra com círculos 
vazados. (Anexo 4) 
Estimular seu bebê a colocar as bolas nas circunferências. Para os menores, deixá-los manusear 
as bolas. 

 

Proposta prática para a Semana 

 Tomar sol pela manhã, movimentando as perninhas, os bracinhos, as mãos e 
os pés. 

 Brincar de bolinha de sabão (fazer o aro com a parte de cima de uma garrafa 
descartável, usar sabonete neutro que não arde nos olhos). 

 Andar ou engatinhar na grama ou em superfície limpa e segura, sem sapatos. 

 

Sugestões para o fim de semana prolongado 

 Rever os vídeos de fotos das atividades na escola. 

 Ver o workshop de “Brinquedos Reciclados” (videoaula) e fazer um jogo de boliche para brincar em família. 
Tirar lindas fotos, fazer belos vídeos. AH! NÃO SE ESQUEÇA DE COMPARTILHAR CONOSCO! 

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