
 
 

 
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: 05 a 09 de Outubro 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: Arte em movimento, conhecendo o mundo através das artes 

Objetivos 

 Possibilitar o desenvolvimento de atitudes como o senso crítico, a 

sensibilidade e a criatividade, além de proporcionar à criança uma 

leitura do mundo e de si própria. 

 Estimular habilidades como senso crítico, a sensibilidade, a 

autoexpressão e a linguagem. 

 
 
 

Atividades para o dia 05/ 10/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: “Arte em movimento, conhecendo o mundo através das artes” 

(Obs.: A Videoaula 1 será utilizada em todos os dias desta semana.) 

Estação da Poesia 

2.  Atividade em folha do kit 5: 

 Releitura da poesia “As borboletas”, de 

Vinícius de Moraes. 

 Desenho de um jardim, com gramas, 

flores, sol, nuvens etc. (Utilizar diferentes 

materiais como: cola colorida, papel 

crepom, giz de cera, hidrocor). 

 Desenhar a sua família no jardim. 

 
 

Atividades para o dia 06/ 10/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física 

 Material: nenhum material será utilizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 2: “Arte em movimento, conhecendo o mundo através das artes” 

 

Estação da Música 

 

2. Reveja na Videoaula 1 com seu filho/filha, a música “A linda rosa juvenil” e conte 

quantos personagens aparecem no vídeo.  

 

3. Atividade no caderno de desenho: Escolher um dos personagens e fazer um 

desenho dele juntamente com a paisagem da música: flores, mato, etc. 



Atividades para o dia 07/ 10 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em folha do kit 5: 

 Giz de Cera azul (qual 

tonalidade) 

 Hidrocor 

A atividade será realizada em aula. 

 

 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: “Arte em movimento, conhecendo o mundo através das artes” 

 

Estação da Dança 

 

2. Brincadeira dirigida: Dança das cadeiras com a música do Canguru. 

 Número de cadeiras de acordo com a quantidade de familiares presentes no momento. 

 Alguém deve ficar responsável de parar a música. 

 Tirar uma cadeira assim que alguém for eliminado. 

Essa brincadeira lúdica desenvolve a concentração e a coordenação motora ampla. 

 
 

Atividades para o dia 08/ 10 / 2020 

 

Web aula (Zoom) 
Aula de música: 

 Material: Um par de colheres.  

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: “Arte em movimento, conhecendo o mundo através das artes” 

 

Estação do Teatro 

 

2. Atividade em folha branca A3 ou 

A4: 

 Recortar um círculo e um triângulo 

com folhas coloridas. 

 Pedir à criança que identifique essas 

formas geométricas.  

 Em seguida, fazer a colagem e os 

olhos, nariz, orelha, rabinho etc.  

 

 

Web aula (Zoom) 
1. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 Folha branca (qualquer) 
 Giz de cera e hidrocor 

Atividades para o dia 09/ 10 / 2020 



 

 

Sugestões Bônus 

1. Vamos desenvolver a coordenação motora fina de nossas crianças? 

 A Dança do Movimento 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c 

 A Batalha do Movimento 

Link :https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k 

 
 

Desafio da Semana 

1. O mundo da Fantasia: 

 Escolha um personagem. Exemplos: Homem-Aranha, princesa, Miney etc.  

 Se vista com acessórios/roupas que o representem.  

 Brinquem juntos, possibilitando que a criança tenha oportunidade de brincar de faz- 

de -conta, onde ela poderá ser quem ela quiser, exercitando sua imaginação. 

 E mande-nos uma foto da criança durante essa atividade tão lúdica e cheia de alegria! 

 

Vamos adorar ver! 

 

 

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

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 5: Contação de história – O monstro das cores 

Estação: Artes Visuais 

 

2. Atividade em folha A3 do Kit 4: 

 Após assistir à Videoaula do dia, 

pergunte à criança: Como você está 

hoje? Escolha um monstrinho. 

 Faça um desenho representando a cor do 

sentimento/ emoção do monstrinho 

escolhido.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k

