
 

 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Berçário) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
 
 

Período: 04 a 08 de maio 

 
 

Professor(as): Vera Lucia Jordão 

Projeto: “MÃE – Sempre compartilhando amor...” 

Objetivos: 

→ Trabalhar a linguagem oral. 
→ Desenvolver a capacidade interpretativa, a criatividade e a abstração. 
→ Desenvolver o raciocínio lógico. 
→ Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura materna. 
→ Identificar algumas das características da mãe (conhecê-la). 
→ Inspirar a colaboração para com a família. 

 
 

Atividades para o dia 04/ 05 / 2020 
 

Videoaula Poema ´´Segredinho´´     
 

Atividade(s) 
Assistir à videoaula. 
Fazer bolinho “de faz de conta” e cantar parabéns para a mamãe. 

 

Atividades para o dia 05/ 05 / 2020 
 

Videoaula História ´´Uma rosa para a mamãe´´ 
 

Atividade(s) 

Assistir à videoaula. 
Brincar de esconde-esconde em família: Vamos achar a  mamãe! 

 Para os bebês bem pequenos, realizar a brincadeira com um tecido cobrindo 
temporariamente o rosto da mamãe e, depois, o do bebê. 

 

Atividades para o dia 06/ 05 / 2020 
 

Videoaula Música ´´O que  tem na sopa da mamãe?´´ 
 

Atividade(s) 
Assistir à videoaula. 
Dançar e gesticular com a música. 
Tocar no corpo de seu bebê, demonstrando e recebendo carinhos. 

 

Atividades para o dia 07/ 05 / 2020 
 

Videoaula Receita “Salada de frutas” 
 

Atividade(s) 

Assistir à videoaula. 
Experimentar e tatear as frutas. 
Que tal um piquenique em família? Vamos saborear as frutas com o bebê e incentivá-lo a 
experimentar novos alimentos. 

 



Atividades para o dia 08/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Vamos aquecer?” 
 

Atividade(s) 
Assistir à videoaula. 
Seguir os comandos do professor Anderson, movimentando as partes corpo, acompanhando a 
melodia em homenagem às mamães. 

 
 

Desafio da Semana 
Construir chocalhos com garrafas pet e fitilhos. (Anexo 1) 
Investigar os chocalhos, observando seu formato, suas cores, os sons que produz. 
Brincar com o chocalho cantando várias canções. 

 

Sugestões Bônus Vídeo presente ``Meu amor é todo seu´´. 

 
 

OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
 
 
Anexos 
 
Anexo 01 

 


