
 
 

 
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: 27 a 30 de abril 

Professor(a): Michelle Klem 

Projeto: Tantos talentos... de tantas formas diferentes! 

Objetivos: 

 Apresentar alguns tipos de profissões. 

 Oportunizar a brincadeira de faz-de-conta para o desenvolvimento da 
atenção, da imaginação e da curiosidade. 

 Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais nas brincadeiras de 
música. 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 
 

Atividades para o dia 27/ 04 / 2020 

Vídeo aula “Profissões” 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
2. Acessar no Youtube a história “O Que papai e Mamãe Fazem”, do Canal do Joãozinho – Little 

Angel Português, no link: 
             https://youtu.be/hFZDdVqtCaA  

3. Aproveitem o momento em família para conversarem sobre quais são as profissões dos 
membros da sua família. Essa semana estaremos comemorando o “Dia do Trabalho”. 
Infelizmente, devido às atuais circunstâncias em que nos encontramos, por conta do COVID-
19, muitos profissionais estão afastados de seus trabalhos; em contrapartida, outros têm 
estado na zona de risco para nos atenderem. Vamos fazer desse momento em casa, com as 
crianças, um momento leve e feliz. Brinquem muito! (Anexo 1) 

 

Atividades para o dia 28 / 04 / 2020 

Vídeo aula “O que eu vou ser?” 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
2. Acessar no Youtube a canção “O Que Você Quer Ser Quando Crescer?”, do Kamalu e Sua 

Turma, no link: 
       https://youtu.be/bNn7Efjvl5g  
3.  Vamos brincar? O que você escolheu para ser quando crescer? Vamos brincar dessa 
profissão? Não se esqueçam: brincar faz parte do processo de desenvolvimento da sua criança. ( 
Anexo 2) 

 

Atividades para o dia 29 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Trabalho de Formiguinha” 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
2. Acessar no Youtube a história, “A Cigarra e a Formiga”, do História Infantil, no link: 
       https://youtu.be/rZ3YzDYxvqY  
3. Acessar no Youtube a canção, “Formiguinha”, do Clipe Oficial- Galinha Pintadinha DVD 2, no 
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link: 
https://youtu.be/78xEaW5GJ0g  

4. Vamos brincar de trabalho de formiguinha? Pegue duas vasilhas grandes. Em uma das 
vasilhas, coloque vários objetos pequenos (podem ser brinquedos da própria criança). 
Pegue um pegador de gelo ou de macarrão e peça para a criança pegar os objetos e colocar 
na outra vasilha, como “Tia Michelle” fez no vídeo. 
Essa atividade estimula as funções sensoriais e motoras da criança, trabalhando também a 
atenção e os estímulos. (Anexo 3) 

 

Atividades para o dia 30 / 04 / 2020 

Vídeo aula ”Vamos Brincar?” 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
2. Acessar no Youtube a canção, “A E I O U Profissão”, do Crianças Inteligentes AEIOU, no link: 

https://youtu.be/N2ZgJvTVD3I  
3. Vamos ajudar a mamãe a guardar os pregadores de roupas? Pegue uma vasilha com a borda 

fina e os pregadores de roupas. Mostre para a criança como prendê-los na borda da vasilha. 
Deixe que a criança repita o processo quantas vezes quiser. 
Essa atividade trabalha os movimentos das mãos e dedinhos, que ensinam a criança a pegar. 
Parece tão peculiar, mas prepara a criança para o grafismo. (Anexo 4) 

 

Proposta prática para a Semana 
 Curtam o momento em família! Façam as atividades práticas e aproveitem para 

dançar. 

 
Anexo 1 
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OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
 
 
 


