
 
 

 
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: 01 a 06 de junho 

 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Meio Ambiente: Preservação e Reciclagem” 

Objetivos: 

 Reconhecer quais ações humanas são prejudiciais 

ao meio ambiente. 

 Estimular a prática da reciclagem no ambiente 

doméstico. 

 Incentivar a adoção de práticas benéficas à 

natureza. 

 
 

Sempre que possível, leia todo o Plano de Estudos na segunda-feira. 
Assim você conhecerá com antecedência o planejamento para todos os dias da semana. 

 
 

Atividades para o dia 01/ 06 / 2020 
 

Videoaula “Amar é cuidar!” 
 

Atividade(s) 

 

 Para durante esta semana: 

Comece a semana separando coisas/objetos que iriam para o lixo, como: papel alumínio, 

garrafa pet, papelão, rolo de papel higiênico vazio, potinho de iogurte etc.  

Vocês guardarão em sacola(s) ou cesto(s) para que depois possamos utilizar. Lave os 

potinhos, as garrafas, entre outros materiais e deixe-os secar bem. Faça isso em família!  

 Converse sobre a importância de reciclar, reaproveitar, reutilizar, respeitando a vida e a 

natureza. 

 

Atividades para o dia 02/ 06 / 2020 
  

Videoaula “Nem tudo que sobra é lixo... Preservar também é coisa de criança” 
 
 

 
 
 
 



 

Web aula (Zoom) 

 

 Fazer anteriormente para a sua criança um cone de papel (fácil de fazer) e leva-lo para a aula 
ao vivo.  Exemplo a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade(s) 

 

 Atividade no caderno de desenho: O que você tem feito para ajudar o Meio Ambiente? 

Escreva esse título na parte de cima da folha e faça à criança a pergunta acima.  

Conversem sobre medidas de cuidado com o meio ambiente. 

Estimule a criança a fazer um desenho sobre o que foi conversado. 

Concluída a atividade da criança, a família deverá escrever o que ela produziu.  

 

 “Momento Cineminha”: Assistam ao filme WALL-E. Esse filme é extremamente criativo e 

cativante. 

 

 Agora, que tal construirmos o Max, o robô da foto ao lado? 

Materiais necessários: 

 Caixa de sapato para fazer o corpo 

 Duas garrafas pets para fazer braços e 

pernas 

 Caixa de leite para fazer a cabeça 

 Rolinho de papel higiênico para fazer o 

pescoço 

 

 Agora é só deixar seu filho (a) usar a 

criatividade na ornamentação.  

 

Observação: Mandem fotos desse trabalho 

criativo e encantador! 

 



 

Atividades para o dia 03/ 06 / 2020 
 

Videoaula “Contação de História: Mamãe Natureza” 
 

Atividade(s) 

 

 Atividade: Quais as partes da árvore? 
Que tal montarmos uma árvore com o 
que temos em casa?  
Você vai precisar dos seguintes itens: 

  Vamos reciclar um rolo de papel 
higiênico. 

 Um pedaço de papelão ou mesmo uma 
folha. (Para mãozinha / galhos) 

 Barbante ou lã (para raiz)  

 Algodão (para as folhas) 
 

 Pinte com os materiais disponíveis em 
casa. Use a criatividade! Você pode usar 
tinta, cola colorida, maquiagem... 

 Veja o exemplo ao lado e faça do seu 
jeitinho! 

 
 
 

Atividades para o dia 04/ 06 / 2020 
 

Videoaula “Porque é preciso proteger!” – Professora Fernanda 
 

Web aula (Zoom) 

 

 Festa do Pijama. Obs.: Todos deverão estar à caráter. 

 Separem os travesseiros, pois vai ser pura diversão! 
 

 

Atividade(s) 

 

 Vamos confeccionar a tartaruga da História Cantada na Videoaula acima? 
 
Você precisará dos seguintes itens: 
 

 Cola instantânea ou cola de silicone 

 1 garrafa pet 

 Papel ou E.V.A.  

 Hidrocor  

 Faca ou estilete 
 

 As orientações para confecção serão 
dadas no vídeo da professora. 

 

 Assista no link a seguir ao vídeo que fala 

mais um pouquinho sobre a vida das 

tartarugas marinhas: “Os Habitantes do 

Fundo do Mar - Tartaruga Marinha”: 

Link para o acesso: https://www.youtube.com/watch?v=FIrXerL1z-c 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FIrXerL1z-c


Atividades para o dia 05/ 06 / 2020 
 

Videoaula Música 
 

Atividade(s) 

 

 Atividade Lúdica com a família: Coleta seletiva em casa 
 
Vocês precisarão dos seguintes materiais: 
 

 Materiais para reaproveitamento separados a partir de segunda-feira 

 3 Caixas ou 3 sacolas ou 3 cestos 

 Peça à criança para pintar 3 folhas nas cores: azul (papel), vermelho (plástico) e amarelo 
(metal). Observação: Não usaremos a lixeira verde (vidro), pois é um material perigoso para 
manuseio das crianças. Um adulto escreverá nas folhas, já decoradas pela criança, o nome do 
material: Plástico, metal e papel, de acordo com a cor. Cole com durex ou cola nas caixas ou 
nas sacolas, cestos entre outros.  

 Logo em seguida, juntos, vocês irão “descartar” cada material (lixo) no lugar correto. Curta a 
brincadeira, que será um perfeito momento de aprendizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Desafio da Semana 

 

 Ajudar a cozinhar e fazer uma deliciosa receita junto com a família. 

 Alimentar-se sozinho (a). 

 Organizar a casa junto com a família.  
 

 

Sugestões Bônus 

 

 Dance e Cante esta música do Bita e os animais: “Mundo Bita - Fundo do Mar [clipe 

infantil]”:  

Link para o acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM 

 E também a música da “Pipoca”: 

Link para o acesso:  

https://www.youtube.com/watch?v=cEr8V7YaSrU 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM
https://www.youtube.com/watch?v=cEr8V7YaSrU

