
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 2) 
 

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

Período: 11 a 15 de Maio 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

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 com a Tia Letícia 

Atividade(s) 
Após assistirem o vídeo da tia Letícia, vamos brincar de trem? Arrumem cadeiras, imitem o barulho 
do apito do trem. Será a maior diversão! Não se esqueçam de dizer quais os pontos turísticos da 
nossa cidade que vocês estão vendo. Sugestão de arrumação das cadeiras anexo 1. 

 

Atividades para o dia 12 / 05 / 2020 

Vídeo aula 2 Atividade: Barquinho de papel, com Tia Cida 

Atividade(s) 

Que tal uma aventura pelo Rio Bengalas? Vamos precisar de: papel, água, um briquedo pequeno 
que possa ser molhado, uma vasilha de plástico, lençol e almofadas.  
Dica para os responsáveis fazer o barquinho de papel, acesse vídeo no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c 
Agora que o infantil 2 conhece um pouquinho do Rio Bengalas, vamos navegar e limpar ele? Será 
muito divertido. Brinque após assistir ao vídeo da tia Cida. Arrume um cantinho da casa e faça um 
cenário bem divertido para o nosso querido Bengalas. 

 

Atividades para o dia 13 / 05 / 2020 

Vídeo aula 3 História: “De quem é a festa”, com Tia Vera 

Atividade(s) 
Atividade de linguagem: Leitura de uma trova dos Jogos Florais de Nova Friburgo realizada pelos 
responsáveis. Após a leitura, confeccionar uma flor de papel, pode ser feita uma colagem com folhas 
do jardim, usem a criatividade. Sugestões anexo 2. Trova a ser lida está no anexo 3. 

 

Atividades para o dia 14 / 05 / 2020 

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

Atividade(s) 
Realizar com a criança a experiência feijão no algodão. Vão precisar de algodão, grão de feijão, 
copinho de iogurte. Primeiro você precisa umedecer o algodão com a água. Depois forre o fundo do 
copo com o algodão umedecido. Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um local 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPrdggN48-c


iluminado e não deixe o algodão secar. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos a sua criança 
vai gostar muito da atividade. 

 

Atividades para o dia 15 / 05 / 2020 

Vídeo aula 5 Educação Física 

Atividade(s) 
Atividade de pintura: faça numa folha branca um retângulo, divida esse retângulo em três de 
maneira que a criança possa pintar ou colar pedacinhos de papel nas cores: branca, preta e azul. 
Cores da bandeira de Nova Friburgo. Bandeira de Nova Friburgo anexo 4 para exemplo. 

 
 

Proposta prática para a Semana 
 Regar plantinhas, que tenham em casa. Se não tiver plantinhas em casa, 

reguem a florzinha que vocês fizeram na atividade. ( Só de faz de contas, viu?). 

Sugestões Bônus Fazer um bolo (simples) e cantar parabéns para a cidade de Nova Friburgo. 

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

 
 
Anexo 1                                                                 Anexo 2 
 
 

       
                                                                      
 
Anexo 3                                                                 
 
Trova 
Estás vendo aquela estrada? 
Vai subindo… vai subindo… 
Chega a Friburgo e na entrada, 
as flores dizem: – Bem-vindo! 
Antonio Augusto de Assis – Maringá/PR 
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