
 
 

 
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: 15 a 19 de junho 

Professor(as): Michelle Klem 

Projeto: Festa Junina 

Objetivos: 

 Conhecer um pouco da nossa cultura e das nossas tradições. 

 Desenvolver a coordenação motora, equilíbrio e lateralidade. 

 Estimular o desenvolvimento da concentração, criatividade e percepção 
visual. 

 Favorecer o desenvolvimento intelectual e motor através da música. 

 
 

Atividades para o dia 15 / 06 / 2020 

Vídeo aula 1 “A festança vai começar! Anarriê, alavantú!” 

Atividade(s) 

1. https://youtu.be/UMY-bPSeueA 
2. Hoje é dia de música, vamos cantar com a Professora Vera e fazer os gestos da música? 

Vamos aquecer para a nossa grande festa! 

 
 

Atividades para o dia 16 / 06 / 2020 

Vídeo aula 2 “Sanfona” 

Atividade(s) 

1. https://youtu.be/FrfRL0rrE1E 
2. Vamos tocar sanfona? Peça para mamãe para pegar um papel e fazer uma dobradura como 

se fosse um leque, brinque como se fosse sua sanfona e aproveite para ensaiar, tocando, 
cantando e dançando para festa do nosso Arraial. (Faça a atividade ao som da sanfona!) 

 

 

https://youtu.be/UMY-bPSeueA
https://youtu.be/FrfRL0rrE1E


Atividades para o dia 17 / 06 / 2020 

Vídeo aula 3 “História: Fogo no céu” 

Atividade(s) 

1. https://youtu.be/9yvuTmUfhn8 
2. Hoje vamos fazer um balão para enfeitarmos a nossa festa! Vamos precisar de um papel 

cortado em forma de quadrado. A receita da dobradura vai ficar aqui embaixo, vamos 
brincar!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/9yvuTmUfhn8


Atividades para o dia 18 / 06 / 2020 

Vídeo aula 4 “Boliche junino” 

Atividade(s) 

1. https://youtu.be/P1c6iWy4q9M 
2. Para começar a brincadeira, vamos pegar garrafas PETs e montar nosso boliche. Se não tiver 

uma bola, faça uma com folhas de jornal! Vai ser muito divertido! 

 
 

Atividades para o dia 19 / 06 / 2020 

Vídeo aula 5 “Aula de música” 

Atividade(s) 

1. Aproveite a Aula de Música para cantar e dançar!!! 
Vamos ensaiar para o nosso grande Arraial! 
 

 
 
 

Proposta prática para a Semana  Fazer as atividades propostas. 

Sugestões Bônus  https://youtu.be/bx0eMcBz36s  

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

https://youtu.be/P1c6iWy4q9M
https://youtu.be/bx0eMcBz36s

