
 
 

 
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: 22 a 26 de junho 

 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Festa Junina...” 

 

Objetivo: 

Oferecer aos alunos a oportunidade de descontração, 

socialização e ampliação de seu conhecimento através de 

atividades diversificadas, brincadeiras e apresentações 

características da festa junina. 

 

 

Atividades para o dia 22/ 06/ 2020 
 

Videoaula Título: “Arraiá do Miosótis ”- Professora Júlia 
 

Atividade(s) 

Essa semana continuaremos a preparação da ornamentação da nossa casa para ela entrar no clima de 

festa: 

 Confeccionar as bandeirinhas e os balões de acordo com as orientações da Videoaula do Dia. 

Observação: a quantidade é opcional e devem ser utilizados os materiais disponíveis em sua 

casa e o que foi enviado no Kit. 

 Que tal criarmos também um lindo espantalho utilizando aquele rolinho guardado na semana 

passada? Use a criatividade e o material que vocês preferirem. Seguem abaixo exemplos: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ouvir essa música: Pula Pipoquinha - Bob Zoom | Video Infantil Musical Oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

 
 

Atividades para o dia 23/ 06/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
 2 (duas) colheres de metal, tamanho normal.  

 Apenas bastante espaço para a criança poder dançar/cantar e aproveitar a aula. 
  

Videoaula  Título- “Tutorial Caipira: Arrume-se com a gente”- Professora Rayssa 
 

Atividade(s) 

Se você conseguiu juntar algumas latas, se prepare, pois vai ter muita diversão com essa brincadeira: 

 Brincadeira: Bola na Lata: 

 

Material: 

Algumas Latas 

Retalhos de papel colorido 

Cola branca 

Meias ou uma bola de plástico 

 

Decore as latas com os retalhos utilizando a cola. 

Una essas latas e coloque em cima de uma mesa ou algum lugar que dê para arremessar a 

bola. 

Caso não tenha a bola de plástico, dobre meias, uma dentro da outra, até formar uma bola. 

Vence quem acertar mais vezes dentro da lata.  

 

 Ouvir essa música: Pai Francisco - DVD Galinha Pintadinha 3 OFICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E 

 

 

Atividades para o dia 24/ 06 / 2020 
 

Videoaula Título: “Dança Caipira”- Professora Silvia 
 

Atividade(s) 

 Brincadeira: “Pescaria Divertida” 
 

Material: 
Rolos de papel higiênico 

Tesoura 
Cola 

E bastante pintura e elementos decorativos 
Bacia ou mesmo um tecido 

Pregador 
 

Desenhe peixinhos em folha branca (apenas o formato e do tamanho de um rolinho de papel 
higiênico), recorte e dê para a sua criança enfeitá-lo/pintar.  
Dentro do peixe, o adulto escreverá letras (dentre as letras deverá ter um peixinho com a 
primeira letra do nome do seu filho). 
Os rolinhos de papel higiênico serão o apoio dos peixinhos, pois os colaremos no rolo. 
Depois de colados, disponha-os em pé em uma bacia ou em um tecido. 
A criança, com o pregador, deverá pegá-los/pescá-los até encontrar o peixinho com sua letra. 
 
Observação: Essa pescaria pode ser realizada também de outras formas, isso dependerá do 
que cada família tem em casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E


 
 

 Ouvir essa música: Pula Fogueira - Arraial do Atchim e Espirro 

https://www.youtube.com/watch?v=sbO0IFqqm0U 

 
 
 

Atividades para o dia 25/ 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Nenhum material será utilizado. Apenas bastante espaço para a criança poder dançar/cantar e 
aproveitar a aula. 

 

Videoaula Título: “Brincadeiras Juninas”- Professoras Alanna e Isadora 
 

Atividade(s) 

Além de todas as brincadeiras apresentadas na Videoaula, temos mais uma, bem fácil, para a qual 

vocês precisarão apenas de Meias. Isso mesmo!  

 Brincadeira: Formando pares  

Separe muitos pares de meias e misture tudo. 

Peça à criança para formar os pares em um determinado tempo. 

Essa brincadeira simples trabalha memorização/ comparação.  

 

 Ouvir essa música: De Abóbora faz Melão - Bia Bedran 

https://www.youtube.com/watch?v=ngxs8aMUPFQ 

 

 
 

Atividades para o dia 26/ 06 / 2020 
 

Videoaula Aula de Educação Física: Professor Anderson  
 

Atividade(s) 

Ensaiar a coreografia das músicas:  

  “ Videoaula de dança (passos) do Professor Anderson disponibilizada no dia 17/06 

  “ Ai, bota aqui o seu pezinho” – Videoaula da Professora Silvia disponibilizada no dia 24/06 

 

Desafio da Semana 
 Arrumar tudo que foi confeccionado durante essas duas semanas no ambiente que será 

utilizado pela criança para dançar e cantar na Festa Junina. (Opcional)  
 

 

Sugestões Bônus 

 Dança das Cadeiras com os familiares: Coloque as músicas trabalhas durante esta 

semana e vamos trabalhar a concentração de seu filho/filha nesta brincadeira tão 

divertida. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbO0IFqqm0U
https://www.youtube.com/watch?v=ngxs8aMUPFQ

