
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

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

Período: 04 a 08 de maio 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “MÃE – Sempre compartilhando amor...” 

Objetivos: 

 Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

 Desenvolver a capacidade interpretativa, a criatividade e a abstração. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura materna. 

 Identificar algumas das características da mãe (conhecê-la). 

 Inspirar a colaboração para com a família. 

 
 

Atividades para o dia 04/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Para a mamãe...”- Professora Rayssa 
 

Atividade(s) 

1. Responsável, escreva no caderno (que foi enviado no Kit de material) a seguinte frase:  
“Tudo em que a mamãe toca vira amor”.  

2. Peça para que a criança identifique a letra “M” na frase. 
3. Após identificá-la, circule-a e pinte-a. 
4. Oriente-a para que desenhe e façam o contorno da mão da mãe na mesma folha do caderno. 
5. Façam também a letrinha M na palma da mão da mamãe. ANEXO 1  

 

 Piquenique  
Vamos preparar um piquenique com a mamãe? Escolham um lugar bem aconchegante dentro de 
casa (sala, quintal, quarto ...), peguem uma toalha de pesa ou lençol, juntem alguns alimentos como: 
biscoitos, bolos, torradas, sucos, vitaminas (ALIMENTOS DA PREFERÊNCIA DA FAMÍLIA) e divirtam-se!. 
Não se esqueçam da música bem animada. REGISTREM ESSE MOMENTO COM FOTOS! 

 
 

Atividades para o dia 05/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) Aula extra... 
 

Videoaula Música: “O que será que tem nesta caixa? ” - Professora Silvia 
 

Atividade(s) 

1. Para essa atividade usaremos o caderno de desenho, lápis de cor e hidrocor, Folha colorida, 
tesoura e cola. 

2. O responsável recortará a folha colorida em formato de caixa de presente, uma caixa bem 
pequena, que deve ser colada no caderno.  

3. A criança deverá fazer um autorretrato em desenho, como um presente para a mãe. 
4. Permita que a criança use a imaginação na hora de decorar a caixa de presente. ANEXO 2 



Atividades para o dia 06/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Professoras: Larissa e Rayssa 
 
MATERIAL NECESSÁRIO:  Atividade 3: “Vamos contar e colorir?” e lápis de cor ou giz de cera. 

 

Videoaula Contação de história: “Coração de Mãe” - Professora Larissa 
 

Atividade(s) 

1. Faremos um lindo alinhavo em formato de coração.  
Para esta atividade usaremos: 1 pedaço de papelão, lã (enviada no material) e cola 
colorida(enviada). 

 Com a ajuda do responsável, recorte o papelão no formato de coração. 

 Decore seu coração como quiser (cola colorida, algodão, papeis picados, desenhos...)  

 O adulto deverá fazer pequenos furos em toda a borda do coração. 

 Então você poderá e passar a lã pelos furinhos. O alinhavo está pronto! ANEXO 3  

 
 

Atividades para o dia 07/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Brincadeira: Receita da Master Mãe” - Professora Fernanda 
 

Atividade(s) 

1. Para essa atividade utilizaremos:  

 Folha colorida, se possível escuras (preto ou azul escuro)  

 Retalho de folha branca  

 Um giz de cera, hidrocor ou lápis AMARELO 

 Uma tampa de um pote redondo (tamanho médio) 

 Página de revista 
 

2. Como fazer?  
Passo 1: Vamos utilizar a tampa do pote para marcar na revista o círculo que será a frigideira.  
Passo 2: Desenhar no retalho de folha branca a parte que representa a clara do ovo.  
Passo 3: Desenhar na folha branca, com o giz amarelo, a parte que representa a gema.  
Passo 4: Colar o ovo no círculo que representa a frigideira. Após, cole tudo isso no caderno de 
desenho. 
Passo 5: A criança pode desenhar o cabo da frigideira como preferir. 
 

3. Observe o ANEXO 4 e copie o título no caderno junto à atividade. 

 
 

Atividades para o dia 08/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: Folha, hidrocor, lápis de cor ou giz de cera. 

 A folha deve estar dividida como no exemplo ao lado: 
colocar as vogais ( A E I O U) e deixar um espaço para que a 
criança realize o desenho.   

 

Videoaula “Aula de Educação Física”  - Professor Anderson 
 

Atividade(s) 
1. Com a ajuda do responsável, a criança deverá escolher folhas de revistas, jornais ou folha 

colorida e recortar em tiras formando rolinhos para criar o cabelo da mamãe.  



2. Deverão colar todos os rolinhos, formando assim, o cabelo. A cabeça deve ser desenhada no 
caderno de desenho, com hidrocor ou lápis. 
ANEXO 5 

 
3. Juntem-se para fazer uma massinha caseira, seguindo o passo a passo: 

 4 xícaras (chá) de farinha de trigo 
                             1 xícara (chá) de sal 
                             1½ xícara (chá) de água 
                             1 colher (sopa) de óleo (soja, girassol, ou outro comestível)  
                               corante comestível de cores variadas 
Modo de preparo: 
Misture os ingredientes em sequência e, por último, coloque o corante da cor que preferir. Conduza a 
brincadeira! Modele a massinha junto com as crianças, criem formas, divirtam-se com esse 
instrumento de exploração. 

 

Desafio da Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Alimentar se sozinho. 
 Ajudar as regar as plantas. 
 Ajudar a secar a louças (de plástico). 
 Organizar seus brinquedos. 
 Ajudar a mamãe a organizar a casa. 
 Ajudar a mamãe a cozinhar. 

 

Sugestões Bônus 

 George O Curioso 🐵 Surpresa do Dia das Mães 
https://youtu.be/M7IkuNfNZns 

 

 Mundo Bita - Recadinho para Mamãe 
https://youtu.be/_9EtOUoELtk 
 

 TINTA CASEIRA 
https://youtu.be/Z-zueSlpJRQ 
 

 Mãe de todos os tipos 
https://www.slideshare.net/chrizcb/mes-de-todos-os-tipos  

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

 
Anexos 
 
ANEXO  1            
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ANEXO 4 
 
 
 
   
 
 
                                                                                                                                                 
 
 

ANEXO 5  


