
 

 

 
 

 
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: 11 a 15 de Maio 

Professora: Michelle Klem 

Projeto: Minha Cidade 

Objetivos: 

 Conhecer o nome da cidade onde mora. 

 Comemorar o aniversário da cidade. 

 Ampliar o vocabulário. 

 Conhecer, valorizar e conservar o ambiente onde vive. 

 Estimular a coordenação motora e dos sentidos (tato, visão e audição) 
através da brincadeira. 

 
 

Atividades para o dia 11/ 05 / 2020 

Vídeo aula 1 “Passeio de trem” (Professora Letícia – Infantil 2) 

Atividade(s) 
1. Música no link: https://youtu.be/G0u84eEC0ao  
2. Vamos brincar de trem? Construa o seu vagão com caixa de papelão, enfeite bem bonito! 

Você pode ir a qualquer lugar!(Anexo 1) 

 

Atividades para o dia 12 / 05 / 2020 

Vídeo aula 2 Atividade: “Barquinho de papel”(Professora Aparecida – Infantil 2) 

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/Vu_aEHL9wB8  
2. Chame toda família e vamos brincar! Pegue almofadas e espalhe pelo tapete da sala, 

imagine que é o rio, a mesma caixa que foi o vagão do seu trem poderá servir como um 
barquinho! Que lega! Será que  tem peixinhos??? (Anexo 2) 

 

Atividades para o dia 13 / 05 / 2020 

Vídeo aula 3 História: “De quem é a festa?” (Professora Vera Lúcia – Berçário) 

Atividade(s) 
1. Música no link: https://youtu.be/EI-0oDsw4K0  
2. É hora da festa! Vamos fazer um bolo de brincadeirinha e cantar parabéns para Nova 

Friburgo? (Anexo 3) 

 

Atividades para o dia 14 / 05 / 2020 

Vídeo aula 4 Brincadeira: “Inhame na concha”, com Tia Michelle 

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/dK6gbNcRyY0  
2. Hoje vamos brincar do “Inhame na Concha”! Podemos usar objetos ou mesmo brinquedos 

pequenos e leves que caibam na concha, o importante é não ficar parado! Faça uma corrida 
em família para ver quem chega primeiro! 

 

 

https://youtu.be/G0u84eEC0ao
https://youtu.be/Vu_aEHL9wB8
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Atividades para o dia 15 / 05 / 2020 

Vídeo aula 5 Educação Física 

Atividade(s) 
1. Música no link: https://youtu.be/adXoRKFymwY  
2. Vamos brincar! Aproveite o final de semana para dançar, cantar, pular, correr e brincar!  

 
 

Proposta prática para a Semana 
 A caixa de papelão pode ser substituída por uma caixa de sapato maior que dê 

para a criança entrar! Não deixe de registrar as atividades e enviar no grupo. 

Sugestões Bônus Música no link: https://youtu.be/k0j0tk0Br9c  

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