
 
 

 
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: 12 a 16 de outubro 

 
 

 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: Olimpíadas: Juntos compartilhamos a ação que transborda... 

      Objetivos: 
→ Desenvolver a imaginação; 

→ Aumentar o vocabulário; 

→ Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

→ Desenvolver noção de espacial. 

  
 

Atividades para o dia 12/ 10/ 2020 (Segunda-feira) FERIADO 
 

 

Atividades para o dia 13/ 10 / 2020 (Terça- feira) 
 

Videoaula Professoras responsáveis: Alana e Nathalia “Foi dada a largada!” 
 

Web aula (Zoom) 

Professor(a): Anderson 
▪ 01- Bola ou 01 bichinho de pelúcia 
▪ 05 Garrafas pet 
▪ 01 rolo de papel higiênico  
▪ 01 tampinha de garrafa de refrigerante. 

 

Atividade(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. VAMOS BRINCAR? 

 
Para dar início a nossa semana de diversão, separamos algumas brincadeiras para 
realizarem em casa com a família:  
 
                        
 



                     
▪ Esta é uma brincadeira de muita diversão e interação, ajuda no 

desenvolvimento da linguagem e exercita os músculos que intervêm na 
fala, especialmente os das bochechas. 
 

▪ Vocês precisarão de pelo menos três copos de plástico, uma bolinha pode 
ser de pingue-pongue ou de isopor e uma jarra com água. Encha todos os 
copos de água até a borda e deixe-os alinhados em uma fileira. Coloque a 
bolinha no primeiro copo e chame a criança para brincar. Ela deverá 
passar a bolinha de um copo para o outro sem usar as mãos, apenas 
soprando com a ajuda de um canudo. 

 
▪ O desafio é conseguir passar a bolinha sem derrubar a água! 

 
2. “ACERTE O COPO” 

 

 
 

▪ É uma brincadeira muito divertida e exige muita concentração.  
CHAME TODA A FAMÍLIA!  

 
▪ Tudo que você vai precisar é de copos de acrílico ou de papel e alguns grãos... 

Por exemplo: Feijões 
Antes de começar a brincadeira, você vai precisar arrumar os copos no chão. 

▪ Se os copos forem de papelão, você pode passar uma fita crepe ao redor do 
grupo de copos, quando eles já estiverem arrumados no chão, para evitar que 
virem durante a brincadeira. 

 
▪ Feito isto, a brincadeira consiste em se posicionar a alguns metros dos copos 

e tentar acertar com os grãos.  
▪ Vocês também podem utilizar bolinhas feitas de revista ou jornal. 

 
▪ O objetivo do jogo é ver quem acerta mais vezes, esse será o campeão! 

 

3. “CORRIDA DOS COPINHOS” 
 



 
 
▪ Para essa divertida corrida de copos, serão necessários copos de plástico 

descartáveis (quanto mais leves, mais fáceis de impulsionar); um barbante 
ou fio de varal (com lã ou barbante) uma tesoura ou algo que possa perfurar 
os copinhos.   

▪ Amarre o barbante ou lã de um canto ao outro, podem ser amarrados em 
cadeiras ou maçanetas. 
Chame a criança para brincar! 

▪ O desafio é fazer o copinho andar pelo trilho até completar o caminho que 
você criou.  
Se for um caminho curto, a criança pode assoprar dentro do copo que ele se 
moverá.  

▪ Se estiver calor, um dia e sol... Podemos e usar um borrifador para 
esguichar água dentro do copo e fazer com que ele percorra o caminho 
todo! 

 
O importante é se divertir! 

 
 

 

Atividades para o dia 14 / 10/ 2020 (Quarta – feira) 

Web aula (Zoom) 

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

▪  Uma folha branca 
▪ Lápis de cor  
▪ Giz de cera  
▪ Hidrocor  
▪ Tesoura  
▪ Cola colorida 
▪ Um chapéu da sua preferência  

Atividade(s) 

 
1. “OPERAÇÃO RAIO LAZER” 

 

 



 
▪ Escolha um espacinho na sua casa, de preferência um corredor, cole com 

papel crepom ou fita adesiva papel crepom, lã ou barbante de uma 
parede a outra.  

 
▪ A missão é passar sem tocar nas fitas fixadas nas paredes. 

 
Quem não conseguir, pode pagar uma prenda...  
Como por exemplo: Imitar um cachorrinho, ou gatinho.  
 

Brinquem em família esses momentos são de muita importância! ♥ 
 

                                
 

 
   
  
 

 

Atividades para o dia 15/ 10 / 2020 (Quinta- feira) FERIADO 

 

Atividades para o dia 16 / 10/ 2020 (Sexta- feira) RECESSO  

 
 

Desafio da Semana 

➢ Organizar seus brinquedos 
➢ Fazer uma atividade sozinho(a) 
➢ Organizar o quarto 
➢ Secar as louças  
➢ Tirar a poeira do quarto 
➢ Organizar os materiais necessários para web aula  

 
 

 

Sugestões Bônus 

▪ Pule e Pare | Eu Amo Aprender | Músicas para Crianças | PlayKids 
 
https://youtu.be/wiOyoY_WOfA 

 
▪ Desafio com a toalha | Aula Criativa - Educação Infantil 

 
https://youtu.be/8kTMKRjDo_g 

 
▪  Montando um Circuito Psicomotor em Casa | Aula Criativa 

 
https://youtu.be/AcpdrEQ54Cw 
 

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

    
                                                                                                                                        
 
               

https://youtu.be/wiOyoY_WOfA
https://youtu.be/8kTMKRjDo_g
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