
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(BERÇÁRIO) 
 

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

Período: 03 a 07 de agosto 

Professor(as): VERA LUCIA JORDAO 

Projeto: “FAMÍLIA ONDE NASCE O AMOR” 

Objetivos: 

→ ESTREITAR LAÇOS COM A FAMÍLIA. 

→ ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTOS DE AMOR E RESPEITO 

AO PRÓXIMO. 

→ INTERAGIR COM A FAMÍLIA EM MOMENTOS DE LAZER. 

→ PROPICIAR À CRIANÇA A REFLEXÃO DE SUA ESTRUTURA FAMILIAR.  

 
 
 

Atividades para o dia 03 / 08 / 2020 

Atividade(s) Quantas pessoas moram com você? Organize um muralzinho com fotos. Divirta-se em família 
assistindo ao vídeo “Família dedo” no link: https://youtu.be/kfaUzuHWmow 

 

Atividades para o dia 04 / 08 / 2020 

Atividade(s) 
Vamos lá! Hoje é dia de dançar em família! Divirta-se assistindo ao vídeo abaixo, seguindo todos os 

comandos: “ TCHUTCHUÊ” PEQUENOS ATOS https://youtu.be/oSwWny1sXNA 

 

Atividades para o dia 05 / 08 / 2020 

Atividade(s) Hoje é dia de história. Acesse este link e curta em família esta linda história: “ A ilha dos 
sentimentos’’ https://youtu.be/-5L51NUcgac 

 

Atividades para o dia 06 / 08 / 2020 

Atividade(s) Hoje é dia de brincar em família! Que tal montarmos brinquedos para fazer bolinhas de sabão, 
usando material reciclável? https://youtu.be/PSrbCFIfD8w 

 

Atividades para o dia 07 / 08 / 2020 

Atividade(s) 

E para fechar a nossa semana com muita alegria, vamos fazer chuva de papel . Pegue folhas de 

papéis e revistas e rasgue-as em pedacinhos. Estimule seu filho a organizar os papéis picadinhos 

dentro de um cesto. Jogue os papéis para cima e grite: ‘’OLHA A CHUVA!’’. Repetir a brincadeira até 

os papéis acabarem e, ao final, estimular as crianças a recolherem todo o papel. 

 



 
 

Proposta prática para a Semana 
⮚ Assistir aos video da história cantada “ BORBOLETINHA”. 

https://youtu.be/V1hKnLFY6y8 

Sugestões Bônus ⮚ Assistir ao vídeo ‘’ Lavar as mãos’’ https://youtu.be/269veX076Yo 

 

Dica da Coordenação: 

Acompanhem as publicações diárias no Grupo de Pais. Lá, postaremos “desafios diários” que vão ajudar a 

criançada a se preparar cada vez mais e melhor para os estudos. Contamos com vocês! 
 
 

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


