
 
 

 
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: 22 a 26 de Junho   

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Festa Junina: Estão preparados?” 

Objetivos: 
 Expandir o vocabulário. 

 Valorizar e respeitar a cultura nacional. 

 Desenvolver a coordenação motora. 

 Aperfeiçoar a linguagem oral e a escrita.  

 Desenvolver a criatividade.  

 Desenvolver a musicalização.  

 
 

Atividades para o dia 22/ 06 / 2020 
 

Vídeo aula  “Arraiá do Miosótis” 
 

Atividade(s) 

Após a realização da atividade proposta no vídeo “Arraiá do Miosótis”, crie uma fogueira para a 
decoração da nossa festa Junina virtual.  

 

Utilizem materiais recicláveis, como:  

 rolinho de papel higiênico ou papel toalha 

 folha colorida Amarela e Vermelha  (Pode ser também folha de revista ou jornal pintada)  
 
Usem a criatividade!  
 

Observe as imagens para inspiração:  

                               



 

Atividades para o dia 23/ 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física   
Material necessário: Tapete colorido (o mesmo usado na aula anterior) 

 

Vídeo aula  “Tutorial caipira: Arrume-se com a gente!” 
 

Atividade(s) 

 Vamos criar um espantalho?  

Para essa atividade você precisará de:  

 Rolinho de papel higiênico ou garrafinha  

 Papel colorido, de revistas, jornais ou Kraft (os pães costumam vir embalados no papel 

Kraft, que podem ser aproveitados para esse fim, caso possuam em casa!)  

 Hidrocor  

 Cola  

 Tesoura  

 Barbante ou lã  

 Retalhos de tecidos (Opcional) 

 

Passo a passo:  

1. Encape o rolinho de papel higiênico ou garrafinha, com papel Kraft, jornal ou papel 

colorido. Se optar pelo rolinho de papel encape a metade, como na Imagem 2. 

2. Crie um cabelinho para seu espantalho utilizando lã, barbante ou até mesmo jornal.  

3. Desenhe os olhos, nariz e boca no espantalho. 

4. Crie o chapéu com jornal ou revista, pode ser uma dobradura. Imagem 1 

5. Enfeite o corpinho da maneira que preferir, a família pode utilizar retalhos de tecidos.  

 

Observe as imagens abaixo:  

Imagem 1 (Dobradura de Chapéu)                       Imagem 2  

      

                 

 



 

 

                   Imagem 3                                                             Imagem 4 

(Com garrafas)                                                                (Com papelão)  

            

 

 

Atividades para o dia 24/ 06 / 2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Vogal E (Caderno de desenho)  

 Eva picado (Enviado no Kit de materiais)  

 Lápis e borracha  

 6 palitinhos de fósforo ou de dente  

 

Vídeo aula  “Vamos cantar e dançar, minha gente!”  
 

Atividade(s) 

  
1. Vamos dançar mais um pouco com a ciranda dos bichos?  

Para isso acesse ao link do vídeo no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H9fXoZmMHK8 
 

    
 
 

2. Correio Elegante      
 

     Cada criança deverá realizar um desenho, destinado a um colega da turma.  
Passo a passo:   

 Realizar o desenho  

 O responsável deverá ajudar na escrita do nome do colega.  

https://www.youtube.com/watch?v=H9fXoZmMHK8


 Fotografar a criança com o desenho para o presenteado e enviar para a coordenação ou 
postar no grupo escolar no facebook.  

 

                                                 
 

         

 
 
 

 

Atividades para o dia 25/ 06 / 2020 
 

Vídeo aula  “Brincadeiras Juninas” 
 

Atividade(s) 

Pescaria dos Números... 

Para essa pescaria você precisará de: 

 rolinhos de papel higiênico, podem adicionar garrafinhas ou até mesmo criar os 
rolinhos com papelão ou papel.  

 Um palitinho de churrasco ou Hashi. (Caso não possuam nenhuma das opções, os 
palitinhos podem ser feitos com jornal e cola.  Imagem 3 

  Barbante  

 Clips ou outro material para o ganchinho  

 Hidrocor  

 Cola e Tesoura  
 

Querido Responsável, acesse aos links para compreensão da atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYvJ9ogeiAA 

                                
https://www.youtube.com/watch?v=VIXElAWcE_0 

                                       
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYvJ9ogeiAA
https://www.youtube.com/watch?v=VIXElAWcE_0


Imagem 3  

 

 
 

 

 

    

            
 

 

Atividades para o dia 26/ 06 / 2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Nenhum material será necessário!  

 Traga apenas muita alegria!  
 
 
 

 
 

 

Vídeo aula  “Aula Extra: Educação Física”  
 
 

Atividade(s) 

 Pesquise com os responsáveis por comidas típicas nas Festas Juninas.  
 
 
Oficina Culinária:  
 
Que tal escolher uma receitinha Junina para fazer em família?  
 
A família pode ficar à vontade para escolher uma receitinha para fazer junto com a criança.  
 
Veja algumas imagens para inspiração:  

          



 

 Essas comidas também podem ser apreciadas no dia de nossa Festinha Junina Virtual!  
 
Deixamos nas sugestões bônus algumas dicas para as famílias que desejarem montar um 
cenário Junino para o dia da Festa!  
 
Não se esqueçam das fotos!!  
 

As atividades: 

 Balão e Bandeirinhas “Arraiá do Miosótis” 

 Sanfoninha “O que é, o que é?”  

 Espiga de Milho  “Plano de Estudos 14”  

 Fantoche de festa Caipira “Plano de Estudos 14”  

 Fogueira (Presente nesse plano) 

 Espantalho (Presente nesse plano)  
 
Podem ser utilizados para enfeitar a nossa Festinha Virtual!  
 
Que tal ensaiar para a Festinha Junina? 
 

 Acesse a música, no link:  https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8 
 
 
 
                                
         

 

Desafio da Semana  Organizar a sua Festa Junina! 

 

Sugestões Bônus 

1. Dicas para cenários Juninos  
 

  https://artesanatobrasil.net/decoracao-com-material-reciclavel-para-festa-junina/ 
2. Ideias DIYS  

 https://www.youtube.com/watch?v=2c8pLRTv9ZA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8
https://artesanatobrasil.net/decoracao-com-material-reciclavel-para-festa-junina/
https://www.youtube.com/watch?v=2c8pLRTv9ZA

