
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 08 a 12 de junho 

 
 
 
 
 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Meio Ambiente: Flora” 

Objetivos: 

 Reconhecer quais ações humanas são prejudiciais ao 

meio ambiente. 

 Incentivar a adoção de práticas benéficas à natureza. 

 Entender o processo de nascimento e crescimento de 

sementes. 

 Perceber a flora como parte do ambiente e 

desenvolver a noção de ser vivo. 

 

Atividades para o dia 08/ 06/ 2020 
 

Videoaula 
 
Título: “O Ciclo da Vida” 
 

 

Atividade(s) 

 

 Observe a flora que está perto de você: plantas, árvores, flores etc. Mostre para a criança, 

explique que a plantinha precisa de água/sol, que ela é um ser vivo etc. 

 

 Tire fotos e mande para a escola. Iremos gostar muito de ver um pedacinho da flora que 

existe perto de vocês!  

 

 Atividade em folha comum: 

Recolha folhas caídas, pedrinhas, entre 

outros elementos da natureza (caso não 

tenha plantas, flores ou outros itens assim 

em casa, pode ser um desenho construído 

junto com a criança) e cole tudo que 

achar no papel, conforme o exemplo ao 

lado: 

 

 

 



Atividades para o dia 09/ 06/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 

 

 Uma folha comum/branca 

 Giz de Cera/ Hidrocor 
 

  

Videoaula 
 
 Título: “Conhecendo as partes da Plantinha” 
 

 

Atividade(s) 

 

 Veja o poema “Leilão de jardim” de Cecília Meireles, no Youtube:  

Link para acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=XFNWXt_PYCM 

 

 Atividade no Caderno de desenho:  

Faça uma Releitura do poema estudado 

acima. Utilize diferentes materiais 

disponíveis em casa. Exemplos: folhas 

coloridas, tinta, cola colorida, papel 

recortado etc.. Coloque o título do poema 

na parte de cima da folha. Siga a inspiração 

ao lado: 

 

 

 

Atividades para o dia 10/ 06 / 2020 
 

Videoaula Título: “Contação de História: A florzinha amiga” 
 

Atividade(s) 

 

 Construção da Florzinha da História: 
Utilize diferentes materiais disponíveis em casa. Exemplos: folhas coloridas, E.V.A, cola 
colorida. Lembrando: a criança precisa participar do processo.     
 
Segue um exemplo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XFNWXt_PYCM


 

Dia 11/ 06 / 2020: Feriado 

 

Dia 12/ 06 / 2020: Recesso 

 

Desafio da Semana 

 

 Se tiver plantas em casa, ajudar a cuidar. 

 Dia da Gentileza: Utilizar as palavrinhas mágicas com todos os familiares. 

 Ajudar a família a economizar água.  
 

 

Sugestões Bônus 

 

 Divirta-se com a música do Mundo Bita - A Flora ft. Larissa Lisboa 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU 

 

 Aproveite a música de Bia Bedran – “Dona Árvore” 

https://www.youtube.com/watch?v=0Zp94O8SfEo 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU
https://www.youtube.com/watch?v=0Zp94O8SfEo

