
 
 

 
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: 23 a 27 de março 

Professor(a): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: Colorindo nosso dia! 

Objetivos: 

 Trabalhar cores e formas. 

 Valorizar a importância da vivência familiar. 

 Despertar a imaginação e a criatividade. 

 Estimular a coordenação motora. 

 Conhecer partes do corpo. 
 

Atividades para o dia 23 / 03 / 2020 

Atividades: 
1.  Pintura no plástico: a brincadeira de desenhar fica diferente quando feita em locais diferentes. 

Que tal experimentar colocar um plástico filme enrolado nos pés da cadeira ou da mesa e 
deixar a criança pintar? Separe algumas tintas e deixe a arte por conta da criança. Nem precisa 
de pincel, pode usar as próprias mãos. Sugestão no Anexo 1. 

2. Para preparar bolha de sabão caseira, veja o vídeo no link:  https://youtu.be/raGagN58ts8.  
Será uma grande emoção! 

3. Outra opção muito legal de diversão saudável é o Iogurte colorido: Enquanto aguarda o tempo 
necessário para se divertir com as bolhas de sabão, basta colocar algumas gotas de corante 
alimentício em um iogurte natural de preferência e a brincadeira está pronta! Procure dizer 
sempre o nome das cores e peça para a criança repetir. Assim, ela vai interagir com as cores da 
tinta, sentir a textura e se divertir muito! 

 

Atividades para o dia 24 / 03 / 2020 

Atividades: 
1.  Acessar no YouTube a história "A ovelha rosa da dona Rosa ": https://youtu.be/vkljWUi34IQ” 
2.  Após ouvir a contação, mostrar fotos de diferentes animais e perguntar a cor deles.  
3.  Agora é hora de brincar com Massinha caseira! Toda criança adora brincar de massa de 

modelar. Imagine se elas mesmas pudessem fazer a massinha... Vamos tentar? Dica: Podem 
tentar reproduzir alguns bichinhos com a massinha de modelar.  
https://youtu.be/pgc5yMjq6Hg  

 

Atividades para o dia 25 / 03 / 2020 

Atividades: 
1. Acessar no YouTube a canção "Cabeça, ombro, joelho e pé"  
2. Vamos fazer Pintura no chão e Contorno do corpo humano? Que tal experimentar colocar um 

papel grande no chão, deitar sua criança e contorná-la com giz? Após o contorno estar feito, o 
que vocês acham de desenharem as partes do corpo cantadas na música? 

3. Sugestão: Dancem e cantem em frente ao espelho. Será o máximo! 

https://youtu.be/raGagN58ts8


 

Atividades para o dia 26 / 03 / 2020 

Atividades: 
1. Atividade pescar bolinhas: Atividade fácil e divertida! Ela consiste em a criança pescar a bolinha 

com uma peneira e colocar no pote da cor adequada. Vamos precisar de uma 
bacia/água/bolinhas coloridas/peneira e potes coloridos. Dica: faça em um local que possa ser 
molhado. Dica no Anexo 2. 

2. Atividade psicomotora: Desenhe no chão com giz ou use durex colorido para fazer um caminho 
psicomotor conforme o Anexo 3. Dê as mãos à criança, coloque uma música de preferência da 
criança e peça para andar sobre o percurso. Será uma grande diversão! 

3. Reproduzir fotografias das atividades. Brinque bastante e seja feliz! 
 

Atividades para o dia 27 / 03 / 2020 

Atividades: 
1. Brincar de cabaninha literária: a atividade consiste em montar junto com a criança uma cabana 

de cobertas e lençóis ou a cabana preferida da criança para fazer uma leitura em família.  
Dica: Apresente diversos livros e solicite que a criança escolha um e leia com entusiasmo e 
alegria! Se for fazer a leitura à noite, use o recurso de uma lanterna: elas vão amar! 
Exemplo no Anexo 4. 

2. Reproduzir fotografias das atividades. Leiam e tenham momentos inesquecíveis! 
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