
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 

Período: 23 a 27 de Novembro  

 
 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Os meios de transporte” 

Objetivos: 
→ Identificar e reconhecer vários tipos de meios de transporte 

→ Perceber as diferenças e semelhanças entre os meios de 
transporte 

→  Desenvolver a atenção e a percepção; 

→  Reconhecer os principais sinais de trânsito: semáforo, faixa de 
pedestre, placas etc. 

→ Reconhecer as cores dos sinais de trânsito; 

→ Realizar movimentos de coordenação motora e a atenção 
visual  

→ Confeccionar meios de transporte com materiais recicláveis 

→ Conhecer músicas sobre o tema apresentado 

 

Atividades para o dia 23/11/2020 (Segunda-feira)  
 

Atividade(s) 

1. Bate-papo: 

→ Responsável, converse com sua criança sobre os meios de transporte. Comece explicando que 
esse será o tema trabalhado nessa semana e que nós iremos juntos conhecer vários meios de 
transporte. Após, faça as seguintes perguntinhas:  

• Você sabe o que são meios de transporte?  
Explique que os meios de transportem servem para transportar pessoas e mercadorias (alimentos, 
roupas, utensílios...) entre locais.  

• Quais você conhece?  
Deixe que a criança cite do jeitinho dela os meios de transporte que ela conhece.  

• Qual o meio de transporte mais utilizado por sua família? 
Resposta pessoal.  
 

2. Hora do desenho!  
❖ Materiais necessários:  

→ Uma folha branca, lápis de cor ou giz de cera, hidrocor, lápis e borracha  

• Desenhe na folha branca o meio de transporte mais utilizado pela sua família, capriche no 
desenho e na pintura!  

                                            
 



Atividades para o dia 24/11/2020 (Terça-feira) 

Vídeoaula “Os meios de transporte” com o professor Rogério Duarte 
 

Web aula (Zoom) 

Educação Física com o Professor Anderson 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:     

→ 4 colheres 

→ 1 vasilha plástica de  qualquer tamanho 

→ 1 folha  folha de caderno ou A 4. 
 

Atividade(s) 

Meios de transporte aéreos:  
É o movimento de pessoas ou mercadorias pelo ar. É considerado o meio de transporte mais 
rápido e sofisticado. Além dos aviões, o transpote aéreo também pode ser feito em helicópteros 
e balões.   
Responsável, não deixe de ler para sua criança.  
 

1. Assista ao vídeo “Meios de transporte aéreo”, no link:  

→ https://youtu.be/ZFsMOaXZRao 

           
2. Vamos construir um brinquedo?  

Iremos confeccionar um avião, para isso precisaremos dos seguintes materiais:  

→ Dois palitos de picolé, um palito de picolé pela metade, um prendedor de roupa 
(madeira), guache ou cola colorida, cola e tesoura.  
 

❖ Como fazer:  

• Comece colando os dois palitos maiores na parte frontal do prendedor, fazendo as asas. 
 

• Cole um palito menor na parte traseira do prendedor para fazer o estabilizador do seu 
avião. 

 

• Pinte o seu aviãozinho nas cores que achar mais legal! Se preferir, pode pintar antes de 
colar as partes! 

   
❖ Observe também as imagens: 

https://youtu.be/ZFsMOaXZRao


  
 

 

Atividades para o dia 25/11/2020 (Quarta-feira)  
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

→ Um meio de transporte que possua em casa (brinquedos, pelúcias ou enfeites)  

→ Jogo Números X Numerais  
Responsável, esse jogo foi enviado no kit 6. Ele precisará de 10 prendedores de roupa. 
Recorte os numerais enviados e em cada prendedor cole um! Feito isso, nosso material está pronto 
para utilização.  

 

Atividade(s) 

Meios de transporte terrestres:  
Esses meios de transporte são os mais utilizados pelo homem. São vistos, principalmente, com os tipos 
rodoviários, isto é, aqueles que utilizam estradas, ruas e rodovias, comos os carros, os ônibus, os 
caminhões e outros. Além desses, existem também os transportes ferroviários. Comos os trens e os 
metrôs.  
 

1. Use a criatividade!  
  
Escolha com sua família um meio de transporte terrestre para produzirem com material reciclável. 
Esses materiais podem ser: Caixinhas de leite, garrafinhas, tampinhas de garrafa, papelão, rolinho de 
papel higiênico, potes de manteiga ou sorvete, entre outros.  
Para deixar ainda mais bonita a sua criação utilize guache ou retalhos de folha colorida.   
 

❖ Seguem imagens para inspiração:  



  

   

  
 
 

 

Atividades para o dia 26/11/2020 (Quinta-feira)  

Web Aula 
(zoom)  

Aula de Música com o professor Rogério 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

→ Balde ou caixa de papelão 

→ Duas colheres 
 
 

Atividade(s) 

Meios de transporte aquáticos: É o movimento de pessoas e mercadorias pelos mares, oceanos, lagos 
e rios, através de navios, barcos, balsas, entre outros.  

1. Assista ao vídeo “Meios de transporte aquáticos”, no link:  

→ https://youtu.be/oRbOej0gpvU 

                          

2. Assista ao vídeo da música “Barquinho de papel” do tio Bruninho, no link: 

→ https://youtu.be/2R7dr5l8XEk 

https://youtu.be/oRbOej0gpvU
https://youtu.be/2R7dr5l8XEk


 
 

3. Meu barquinho 
Para essa atividade precisaremos de: Uma folha branca, guache ou cola colorida, papel 
picadinho e hidrocor preto. 
 

❖ Como fazer:  

• Comece desenhando o barquinho com o hidrocor preto 

• Após, pinte com guache o barquinho que desenhou e o mar 

• Cole os papéis picadinhos nas velas do barco 

• Enfeite o restante como preferir 
Observe a imagem :  

 
 

Atividades para o dia 27/11/2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

→ 1 rolinho de papel toalha ou 2 rolinhos de papel higiênico (grudados) 

→ Para a aula, o rolinho já precisa estar encapado ou pintado de preto (caso não 
tenham folha ou tinta preta, podem usar a cor disponível em casa, de preferência que 
não sejam as cores: vermelha, amarela e verde).     

→ Cola e Tesoura  

→ Lápis e Borracha  

→ Giz de cera, nas cores: Vermelha, amarela e verde.  
 

Atividade(s) 

Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre os sinais que são importantes para o bom 
desenvolvimento de carros e pessoas.  

1. Hora de cantar e dançar 

Separe um espaço em sua casa, chame toda a família e vamos dançar com a música “O trânsito”, no 
link: https://youtu.be/EdffX059pTQ 

https://youtu.be/EdffX059pTQ


                          

2. Assista ao vídeo “Condutores do futuro” do Mundo Bita, no link:  

→ https://youtu.be/f8V_ZmOysNo 

                         

3. O próximo passo será em nossa web aula, participe!  

 

 

 

 
 
 
 

 

Desafio da Semana 
→ Separar os materiais para as aulinhas ou atividades 

→ Vestir-se sozinho(a) 

→ Alimentar-se sozinho(a)  

 

Sugestões Bônus 

 
Música “Meios de transporte”:  
https://www.youtube.com/watch?v=F5zkQbTAHa0&feature=youtu.be 
 
Música “Aquilo que te move” do Mundo Bita: 
 https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/f8V_ZmOysNo
https://www.youtube.com/watch?v=F5zkQbTAHa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q


 
 


