
 
 

 
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: 28 de setembro a 02 de outubro  

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: As quatros estações- “O carrossel das estações...” 

Objetivos: 
→ Desenvolver a imaginação. 

→ Desenvolver o raciocínio lógico. 

→ Aumentar o vocabulário. 

→ Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

→ Identificar e reconhecer as estações do ano por suas características. 

→ Identificar qual vestuário, atividades e hábitos alimentares são mais 
adequados e próprios (ou impróprios) a cada uma das estações. 

  
 

Atividades para o dia 28/ 09 / 2020 (Segunda-feira) 
 

Videoaula Professor responsável: Rogério “Estações do ano”... 

 1. É hora de criar! 
 
❖ Para essa atividade utilizaremos: Placa sensorial e massinha (enviados no kit) 

 
❖ Começaremos pesquisando flores de diferentes formatos em revistas e jornais. 

 

❖ Após, reproduza as flores de primavera com a massinha, faça do seu jeitinho! 
Utilize a placa sensorial como apoio para sua florzinha!  

 
2. Utilize o caderno de “DESENHOS LIVRES” e explore a sua imaginação, desenhando 

e explorando de forma espontânea! 
 
Use a criatividade! 
 
Sugestões: 

              



 

Atividades para o dia 29 / 09 / 2020 (Terça- feira) 
 

Web aula (Zoom) 
Professor(a): Anderson 

❖ Nenhum material necessário 

 

Atividade(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Acesse o vídeo “A cigarra e a formiga”, por Rayssa Mariano  

 
https://youtu.be/Mur7B3yRc6U 
 

 
❖ Iniciaremos essa aula com perguntas: (Responsável, faça as seguintes perguntas 

à criança:)  
O que a formiga fazia durante o verão? E a cigarra? O que a cigarra sentiu 
quando o inverno chegou? 
 

❖ Vamos reproduzir a formiguinha da história?  
 

❖ Para esta atividade utilizaremos os seguintes materiais: 1 folha (branca ou 
colorida) cola, folha preta, marrom ou de revista, hidrocor, lápis de cor ou giz 
de cera. 

 
❖ Recorte a folha marrom, preta ou de revista formando 3 círculos maiores, 3 

mini quadrados e 2 mini triângulos. 
 

❖ Começaremos colando os 3 círculos para formar o corpinho da nossa formiga, 
os 3 quadradinhos para formar os pés e os 2 triângulos para as anteninhas. 
 

❖ Decore como preferir, podemos desenhar a graminha, a cigarra e também a 
folha! Podem também, utilizar os materiais que vocês têm em casa para 
reproduzir a formiguinha. 

 

❖ USEM A CRIATIVIDADE! 
 

Sugestões: 
 

       

https://youtu.be/Mur7B3yRc6U


Atividades para o dia 30 / 09 / 2020 (Quarta – feira) 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: 

❖ 1 rolinho de papel higiênico  
❖ Uma folha colorida  
❖ Cola 
❖ Hidrocor (Cores variadas) 
❖ Lápis e borracha  
❖ Lápis de cor ou giz de cera  
❖ 1 folha de jornal ou revista  

Atividade(s) 

 
1. Tarde de cineminha! 

 
❖ Turma da Mônica em "o sol e a sua pele" - Quadrinhos Narrados 

https://youtu.be/OUu4i3GW5uQ 
 

❖ Vamos reproduzir o sol citado na história acima?! 
Para esta atividade utilizaremos: 1 folha branca, 1 folha amarela ou de revista, 
hidrocor, lápis de cor e giz de cera, cola e palitos de fósforo.  
 

❖ Recorte um círculo amarelo para reproduzimos o sol. Caso não tenha a folha 
amarela, recorte na folha de revista ou jornal e pinte-a com lápis ou giz de cera 
amarelo. 

 

❖  Cole o círculo na folha branca e faça seus raios usando os palitos de fósforo! 
Para os raios vocês também podem usar: Macarrão, palitos de picolé, grãos ou 
desenhe os raios com hidrocor. 

 
❖ Essa é uma grande representação do nosso verão; na maioria dos dias do 

verão, o sol faz-se presente! Com a presença do sol, nossos dias são ainda mais 
alegres e quentinhos! 

 
Sugestões: 

 

                                         
 

 
   

  
 

https://youtu.be/OUu4i3GW5uQ


Atividades para o dia 01 / 10 / 2020 (Quinta- feira) 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Rogério  
Material:  

❖ 2 colheres 
❖ 1 balde  

 

Atividade(s) 

1. É hora da oficina culinária! 
 

❖ Vamos fazer picolés bem gostosos para toda família? 
 

❖ Escolha sua fruta preferida e siga o passo a passo! 
 

❖ Para fazer seu picolé caseiro de fruta, comece por bater todos os ingredientes no 
liquidificador:  a fruta da sua preferência e água (Com a supervisão do responsável). 

 
❖ Coloque o preparado de picolé caseiro em uma picoleteira ou em copos de plástico 

descartáveis. Não se esqueça de inserir o palito no centro. 
 

❖ Leve seus picolés caseiros ao freezer de um dia para outro (24h), de forma a ficarem 
bem consistentes. 

 
❖ Após esse tempo de espera, retire os picolés caseiros do freezer (se por necessário 

passe-os por água fria, irá facilitar a remoção do molde) e desfrute. Bom apetite! 
 
 

❖ APROVEITEM! 
 

INSPIRAÇÕES: 

                              

                              
 

 
 

Atividades para o dia 02 / 10/ 2020 (Sexta- feira)  

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários:   

❖ Caderno de desenho 
❖  Lápis de cor ou giz de cera 
❖ Lápis e borracha  
❖ Hidrocor (cores variadas) 

 
 



Atividade(s) 

1. DIA ESPECIAL! 
 

❖ Brincadeira de inverno: reúna sua família e montem uma cabaninha com lençol. 
❖ Pode ser montada em qualquer ambiente da sua casa, deem preferência para os 

lugares mais quentinhos, pois será uma longa tarde de inverno... 
 

1. Depois que a cabaninha estiver montada e toda a família reúnida, vamos para 
segunda parte da nossa tarde de inverno! 

 
2. Vamos criar uma história compartilhada. 

 

❖ Exemplo:  
PAPAI: Era um vez... Um menino com muita energia, ele amava brincar e 
descobrir. 
MAMÃE: Ele morava em uma casa com muitos bichinhos, 2 gatos, 1 
cachorro, 3 pássaros e 4 peixinhos. 
IRMÃO: Todos os dias pela manhã o menininho saia para comprar comida 
para seus animais de estimação... 
CRIANÇA: Mas, em uma quarta-feira fria e chuvosa de inverno, o menino não 
encontrou nenhuma loja de rações aberta... 

 
❖ Para embarcarmos nessa grande aventura, precisaremos escolher um título 

para a história.  
❖ Cada integrante da família constrói um pedacinho da história, criando assim 

um lindo conto compartilhado e cheio de imaginação! 
 

➢ AVENTURA, COMÉDIA OU SUSPENSE?! ONDE A IMAGINAÇÃO LEVOU 
VOCÊS? 

 
Eai, vocês curtiram a tarde de inverno?! 

                                                               

 

Desafio da Semana 

➢ Organizar seus brinquedos. 
➢ Fazer uma atividade sozinho(a). 
➢ Organizar o quarto. 
➢ Regar as plantas. 
➢ Secar as louças. 
➢ Organizar os materiais necessários para web aula. 

 

 

Sugestões Bônus 

❖   Bento e Totó - Estações do Ano (Desenho Infantil) 
 
https://youtu.be/ddKmgEEKGDE 

 
❖  As estações do ano para crianças - Primavera, Verão, Outono e Inverno 

 
https://youtu.be/EmFjWh2p87o 
 

❖ Palavra Cantada | Vai e Vem das Estações 
https://youtu.be/jlNoF8GEGWc 

 

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

    
                                                                                                                                        
 
               

https://youtu.be/ddKmgEEKGDE
https://youtu.be/EmFjWh2p87o
https://youtu.be/jlNoF8GEGWc

