
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 5) 
 

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

Período: 8 a 12 de junho 

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Meio Ambiente: Flora” 

Objetivos: 

 Desenvolver a criatividade. 

 Estimular a cooredenação motora fina. 

 Identificar os principais componentes da natureza. 

 Diferenciar formas, tamanhos, texturas e cores que compõem o 
meio ambiente. 

 Plantar e cuidar da natureza. 

 Desenvolver hábitos, atitudes e costumes na presenvação e 
cuidado com a natureza.  

 Estimular o desenvolvimento visomotor. 

 
 

Atividades para o dia 08/ 06 / 2020 

 

Videoaula/Atividade  

1.Videoaula: “O ciclo da vida”  
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: 
 
Recolha no quintal da sua casa ou de alguma planta que você tenha folhas caídas.  
Caso não tenha nenhuma, estimule a criança a desenhar e cortar folhas de formatos variados. 
Cole em uma folha de papel e complete o desenho criando um animal, pessoa ou outra coisa que 
sua imaginação mandar. Não se esqueça do nome e da data.  
EXEMPLO:  

         
 

Web aula (Zoom) 
Dobradura 
Material necessário:  
1 folha branca, 1 folha colorida, cola, tesoura, lápis de cor, hidrocor, lápis grafite e borracha  



 

Atividades para o dia 09 / 06 / 2020 

 

Videoaula/Atividade 

1. Videoaula: “Conhecendo as partes da plantinha” 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: 
Cópia de caderneta. 

 
 

‘’’Atividades para o dia 10 / 06 / 2020 

 

Videoaula/Atividade 

1.Videoaula: “Contação de história – A florzinha amiga” 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais: 
Faça um desenho da história (A florzinha amiga). 
Coloque o nome e a data na folha e depois desenhe com o hidrocor preto e pinte com lápis de 
cor. 

 

Atividades para o dia 11 / 06 / 2020 
 

FERIADO 
 

Atividades para o dia 12 / 06 / 2020 
 
 

RECESSO 
 
 
 
 

Web aula (Zoom) Educação Física – professor Anderson 

Web aula (Zoom) 
Recorte e colagem 
Materiais necessários: 
Uma revista para recortar, tesoura, cola, lápis grafite, borracha, lápis de cor e hidrocor.   

 (Nome da criança) 



Sugestões Bônus 

Boneco de alpiste 
- Materiais:  
um recipiente descartável como um pote de manteiga, iogurte, garrafa pet ou outros 
terra, areia ou pó de serra 
alpiste 
água para regar 
 
- Como fazer: 
Coloque dentro do recipiente descartável a terra e por cima o alpiste, depois regue com um 
pouco de água diariamente. Com materiais da sua preferência faça os olhos, nariz e boca do seu 
boneco.  
EXEMPLO: 

           
 
Depois que o alpiste crescer pode se divertir, prender e cortar o cabelo e o que mais quiser. 

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


