
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil I) 
 

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

Período: 06 a 08 de abril 

Professor(as): Michelle Klem 

Projeto: “Páscoa – Uma Festa de Sensações” 

Objetivos: 

 Explorar a imaginação e a criatividade. 

 Trabalhar a ludicidade. 

 Trabalhar os cinco sentidos através de atividades lúdicas. 

 Incentivar a criança a desenvolver valores como amizade, amor, família, 
respeito, gratidão e união. 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, alcançar), 
combinando movimentos e seguindo orientações. 

 
 

Atividades para o dia 06 / 04 / 2020 

Vídeo aula “A Páscoa e os cinco sentidos” (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
 
2. Acessar no Youtube a canção “Os Sentidos”, do Patati Patatá, no link: 
https://youtu.be/NaTcJL2bMPs  
 
3. Vamos estimular os cinco sentidos? (Anexo 1) 

 Coloque uma caixa ou uma vasilha grande cheia de objetos e/ou brinquedos de vários tamanhos, 
formas e espessuras.  

 Fale com a criança que ela conhecerá uma caixa mágica e que dali sairão muitas surpresas.  

 Tape o olho com uma venda e deixe que a criança pegue um objeto dentro da caixa. 

 Faça perguntas como: Esse objeto é grande? Esse objeto é pequeno? É mole?  

 Permita que a criança explore os objetos e que tente adivinhar cada um.  
 
- Esta atividade tem como objetivo trabalhar os cinco sentidos de forma lúdica, estimulando na 

criança o imaginário, o vocabulário, a atenção focada. 

 

Atividades para o dia 07 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Movimentando o Corpo em Família” (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir à videoaula. 
 
2. Acessar no Youtube a canção “Coelhinho”, do Animazoo, no link: 
https://youtu.be/WyNBHyI4WRs   
 
3. Vamos brincar de coelhinho na toca? (Anexo 2) 

 Junte toda família e vamos lá!  

 Faça círculos no chão, sempre um a menos do que a quantidade de pessoas que forem participar 

 

https://youtu.be/NaTcJL2bMPs
https://youtu.be/WyNBHyI4WRs


da brincadeira. Os círculos podem ser feitos com giz ou podem ser substituídos por “estações” 
feitas de papel ou mesmo tapetes. 

 Fiquem andando em volta do círculo até que alguém dê o comando de voz: “Coelhinho na toca... 
1,2,3 e já!”. 

 Ao comando, cada um irá tentar entrar em sua toca, mas não vale ter duas pessoas na mesma 
toca! 

 Quem ficar de fora, sai do jogo, e assim sucessivamente, até restar uma única pessoa, que será a 
campeã.  

 
          - Esta atividade tem como objetivo trabalhar a coordenação motora, a audição e a visão. 

 

Atividades para o dia 08 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Páscoa com Bolo de Cenoura” (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir à videoaula. 
 
2. Acessar no Youtube a canção “Coelhinhos Dormindo”, do Little Baby, no link: 

https://youtu.be/j3Nd3nbHp3E  
 
3. Hoje é dia de receitinha! Vamos fazer um bolo de cenoura juntos! (Anexo 3) 

 Aproveite esse momento em família, mostre para seu filho a importância de estarem juntos e 
fale de carinho, amor, respeito e vida; esse momento será inesquecível e feliz. 

 
- Esta atividade irá trabalhar os sentidos do olfato e paladar, além de agregar valores. 

 

Proposta prática para a Semana 
 Vamos estimular o vocabulário? Dedique essa semana à realização de 

brincadeiras da fala, que repetem para a criança palavras do dia-a-dia, 
incentivando-a a repetir e, assim, ampliar o vocabulário. 

 

Sugestões Bônus para o  
Fim de Semana Prolongado! 

 Acessar no Youtube a história “Coelho não Bota Ovo”, do Varal de Histórias, no 
link: https://youtu.be/clxS4Fhcmso 

 Acessar no Youtube a canção “Páscoa Sem Chocolate”, do Marcelo Serralva, no 
link: https://youtu.be/7h84FS3GWZY 

 Acessar no Youtube a história “O Coelho que Queria Dormir”, do Varal de 
Histórias, no link: https://youtu.be/1DAPdPWgGxA  

 Aproveitem para filmar e fotografar as atividades para juntos compartilharmos 
desses momentos, quando voltarmos às aulas. 

 Feliz Páscoa!!! 

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

 
Anexo 1 
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