
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil I) 
 

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

Período: 30 de março a 03 de abril 

Professor(a): Michelle Klem 

Projeto: Corpo Humano/Cinco Sentidos 

Objetivos: 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, alcançar), combinando movimentos e seguindo 
orientações. 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

 Reconhecer elementos do próprio corpo e suas funções. 

 Estimular a coordenação motora com estímulos sensoriais. 
 

Atividades para o dia 30 / 03 / 20201 

Vídeo aula Meu corpo (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem e veja o que podemos fazer, será bem 
divertido. 
 

2. Acessar no Youtube a canção “As Partes do Corpo”, do Gugudadá, no link: 
https://youtu.be/_NSkoWouWME 
 
3. Vamos brincar? A atividade de hoje é apresentar o corpo humano para a criança. Comece 

mostrando as partes do corpo: cabeça, mãos, pés, braços e pernas, barriga etc. Depois de 
apresentar as partes do corpo, mostre o que é possível fazer com as mãos, pés, boca, cabeça, 
dentre outros, por meio de algumas brincadeiras. 

 

- Esta atividade tem como objetivo apresentar o corpo humano para acriança e estimulá-la a 
explorar movimentos de diversas formas. 

 

Atividades para o dia 31 / 03 / 2020 

Vídeo aula Trabalhando os Movimentos e equilíbrio (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora. 
 
2. Acessar no Youtube a canção “Dança do Movimento”, do grupo O Reino Infantil, no link: 
https://youtu.be/Fj_GFtYc8-c  
 
3. Para realizar esta atividade, vamos precisar de uma corda ou algo que a substitua, como, por 

exemplo: barbante, lã, cadarço de tênis etc.  
Primeiro, coloque a corda no chão e incentive a criança a andar por cima dela. Podemos colocar 
a corda em linha reta, em ondas, em círculo, aumentando o grau de dificuldade gradativamente, 
mas deixe que a criança explore esse momento e se divirta com ele. Faça você primeiro o 
exercício para sinalizar para a criança como ele é; alguns podem pegar a corda e sair para brincar 
de outra coisa, mas o importante é a  interação com a criança!  

                                                           
1
 Todas as atividades foram planejadas para serem orientadas e supervisionadas por um adulto. 

https://youtu.be/_NSkoWouWME
https://youtu.be/Fj_GFtYc8-c


Esta atividade estimula a coordenação motora.  
 
Depois, pegue duas cadeiras e amarre a corda em cada pé, de forma que fique em uma altura 
que a criança possa passar por cima, pulando. Essa brincadeira trabalha o deslocamento do 
espaço e a criança estimula movimentos. 

 
- Esta atividade trabalha o movimento do corpo e noção espacial. 

 

Atividades para o dia 01 / 04 / 2020 

Vídeo aula Educação Física (Professor Anderson) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pelo professor Anderson. 
 
2. Vamos arremessar bolinhas na cesta?  

Vamos usar um balde ou uma vasilha grande (plástico) para representar nossa cesta. Em 
seguida, vamos pegar bolas (grandes ou pequenas) e vamos começar a nos movimentar! 
Atenção: Mas tia Michelle... não tenho bola em casa! Esse é o momento de usarmos a 
criatividade. Podemos produzir bolas de vários tamanhos com jornais, folhas de revistas ou as 
substituirmos por algum objeto que tenhamos em casa, com segurança, como por exemplo 
tampa de pote, um copo de plástico não quebrável, temos muitas opções! O importante é o 
corpo estar em movimento!! 
 
Sinalize para a criança como brincar: o objetivo é acertar a bola dentro do balde. Comece de 
pertinho e, depois de treinar, aumente o grau de dificuldade.  

 
- Esta atividade tem como objetivo trabalhar a estimulação motora global, orientação, 
deslocamento do corpo (frente, atrás). 

 

Atividades para o dia 02 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música (Professor Rogério) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pelo professor Rogério. 
 

2. Hoje faremos um circuito bem legal! 
Vamos movimentar nosso corpo? Pegue os brinquedos que você tem em casa, espalhe-os pelo 
cômodo da casa que mais espaço tiver ou pelo quintal. Monte um circuito com esses brinquedos 
como pequenos obstáculos, percorra o circuito mostrando para criança o que se deve fazer, 
depois façam juntos. Vale pular, rodar, abaixar, passar com as pernas abertas...  

 
- Esta atividade trabalha a coordenação motora e o desenvolvimento corporal da criança. 

 

Atividades para o dia 03 / 04 / 2020 

Vídeo aula Banda Musical (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
 

2. Acessar no Youtube a canção “A Banda Animada”, da Turma do Caracol, no link: 
https://youtu.be/AwCRRKKrF1g  
 
3. Vamos montar uma banda musical? 

Para isso, precisaremos de instrumentos. Podemos usar alguns utensílios que temos em casa, 
vamos usar a imaginação? Hoje teremos uma sexta-feira musical... usaremos o nosso corpo e os 
nossos sentidos! Se quiser, cante e toque junto com tia Michelle. 

 
- Esta atividade tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento corporal e estimular os sentidos. 

 

Sugestão Bônus 
1. Acessar no Youtube a canção “A Banda”, Música e Canção para Crianças , no link: 
               https://youtu.be/IA9o6hbM670  
 

https://youtu.be/AwCRRKKrF1g
https://youtu.be/IA9o6hbM670


2. Acessar no Youtube a canção “Dança da Imitação”,Caninópolis , no link: 
https://youtu.be/iIkk2hVajZQ  
 
3. Acessar no Youtube a canção “Dancinha do Corpo”, A Turma do Seu Lobato, no link: 
https://youtu.be/k0j0tk0Br9c  

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

 

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ
https://youtu.be/k0j0tk0Br9c

