
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

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

Período: 21 a 25 de Setembro  

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “O carrossel das estações” 

Objetivos: 
→ Desenvolver a linguagem oral e escrita  

→ Desenvolver a coordenação motora, percepção auditiva e visual 

→  Conhecer as características das estações: Primavera e verão 

→ Identificar as estações do ano 
→ Desenvolver habilidades artísticas  

→ Identificar o tipo de vestuário adequado às estações 
 

 

Atividades para o dia 21/09/2020 (Segunda-feira)  
 

Vídeoaula “História: Flor de arco-íris” Professora Rayssa 
 

Atividade(s) 

                                                              Hoje é “Dia da árvore”! 

                            
 Em homenagem a esse dia especial, iremos realizar também uma atividade especial... 

 

1. Batatinha quando nasce...  
 

 Materiais necessários:  
 

→ Uma batata  

→ Um hidrocor ou caneta permanente 

→ Um pote transparente um pouco maior que a batata ou com um tamanho que a 
batata consiga entrar pela metade (esse pote pode ser uma garrafinha de água 
mineral pela metade). 

→ Água 
 

 Passo a passo:  
 



❖ Passo 1: Pegue a batata ou batata-doce e lave-a bem. 
❖ Passo 2: Decore sua batatinha com a canetinha, fazendo olhos, nariz e boquinha.  
❖ Passo 3: Coloque de quatro a seis palitos de dente ao redor da batata (caso o seu pote seja um 

pouco maior que a batata), de maneira que eles suspendam a batata na boca do pote.  
 

❖ Passo 4: Deixe metade da batata dentro da água e a outra metade para fora, com o recipiente 
aberto. 

 

❖ Passo 5: Acomode o pote em um local que recebe luz em abundância. O ideal é que 
seja perto de uma janela, mas também pode ser luz artificial. Espere por duas a quatro 
semanas. Após esse período, a batata começará a brotar. 

 
❖ Passo 6: Quando a batata estiver coberta por essas ramificações, torça cada uma 

delas para retirá-las por inteiro. 
             Acomode os pequenos galhos em um recipiente com água e aguarde até que novos                         
raminhos cresçam, essa é a raiz da batata. 
 

❖ Passo 7: Quando chegar a este ponto, a sua mudinha estará pronta para ser transplantada 

para a terra. 
 

 Não esqueça de tirar muitas fotos com sua amiga “Batatinha”. 
 

                                                            Imagens para inspiração: 

           

                             
                  



 

Atividades para o dia 22/09/2020 (Terça-feira) 
 

Web aula (Zoom) 

Educação Física com o Professor Anderson 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:     

→   Faça duas marcações de linhas retas no chão (Aproximadamente 30cm de distância de uma 
linha para outra ou a distância de colocar as duas mãozinhas em uma linha e os pés na outra.)    

 

Atividade(s) 

A primavera chegou!! 

“ A primavera tem início com o fim do inverno e antecede o verão. Essa estação apresenta 

temperatura agradável e é caracterizada pelas belas paisagens formadas pelo reflorescimento da 

flora” 

1. Leia a poesia “Leilão de jardim” de Cecília Meireles:  

QUEM ME COMPRA UM JARDIM COM FLORES? 
BORBOLETAS DE MUITAS CORES, 
LAVADEIRAS E PASSARINHOS, 
OVOS VERDES E AZUIS  
NOS NINHOS? 
QUEM ME COMPRA ESTE CARACOL? 
QUEM ME COMPRA UM RAIO DE SOL? 
UM LAGARTO ENTRE O MURO E A HERA, 
UMA ESTÁTUA DA PRIMAVERA? 
QUEM ME COMPRA ESTE FORMIGUEIRO? 
E ESTE SAPO, QUE É JARDINEIRO? 
E A CIGARRA E A SUA CANÇÃO? 
E O GRILINHO DENTRO DO CHÃO? 
(ESTE É MEU LEILÃO!) 

Dicionário:  A hera é uma espécie de planta.  
 

2. Acesse ao vídeo da música “Leilão de Jardim” por Julia Bueno, no link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQ 

                                
3. Após, vamos ilustrar essa poesia linda em uma folha branca A4.  

 Utilize materiais diversos para essa ilustração, como: tampinhas de garrafas, folhas 
coloridas, hidrocores, giz de cera, jornal ou revistas, cola colorida, papel ou EVA 
picadinho e guache (caso a família possua).  

 A criança pode escolher ilustrar a parte do poema que mais gostou, como a parte do 
caracol, das borboletas de muitas cores, do sapo jardineiro, entre outras.  
                                          Imagens para inspiração: 

         
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQ


Atividades para o dia 23/09/2020 (Quarta-feira)  
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

→ Atividade “Numeral 9”  

→ Giz de cera (diversas cores)  

→ 3 tiras largas de folha de revista (das páginas mais claras que encontrar)  

→ Hidrocor, cola colorida ou guache azul.  

→ Lápis e borracha 

→ Cola  

→ Um pedaço de lã ou barbante 
 

Atividade(s) 

1. Vamos conhecer mais uma história?  
 Para ler o livro “As flores da Primavera” de Ziraldo, acesse ao link: https://pin.it/3ryqBt9  

                                            
2. Conversem sobre a história lida 

 
 O responsável pode fazer algumas perguntinhas, como:  

→ Qual o título da história?  

→ Qual o nome do autor? 

→ Na história aparecem as quatro estações do ano. Você saberia dizer quais são? 

→ A “minhoquinha” da história gosta muito de uma estação do ano. Qual seria?  

→ Qual estação do ano mais te agrada? Por quê? 
 
 

3. Caderno de “desenho livre”  
 

→ Nesse momento, a criança fica livre para desenhar como quiser.  
 

“Através do desenho a criança canta, brinca, dramatiza, coloca todos os seus sentimentos e 
pensamentos no papel”  
 

                                                   
 

https://pin.it/3ryqBt9


Atividades para o dia 24/09/2020 (Quinta-feira)  

Web Aula 
(zoom)  

Aula de Música com o professor Rogério 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

→ Não utilizaremos nenhum material  

→ Traga apenas bastante alegria!  
 

 

 

Atividade(s) 

Agora, falaremos de uma estação calorosa... O verão!  

1. Perguntinhas... 
 

 Como fica a temperatura nessa estação do ano? 
 O que as pessoas mais fazem nessa época?  
 Você gosta do verão?  

 

→ No verão as temperaturas são mais elevadas, os dias costumam ser bem ensolarados, 
mas as chuvas também podem ser frequentes.  

→ As pessoas nessa época costumam tirar férias, viajar, na maioria das vezes gostam de viajar 
para a praia.   
 
 

2. Após conversar um pouco sobre o verão, realize a “Atividade 23: Como está o tempo hoje?”, 
enviada no kit 4 de materiais.  
 
                     

                                
 

 

 

 

 



Atividades para o dia 25/09/2020 (Sexta-feira)  
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

→ Atividade 22: Poema “O sol” de Alexandre Azevedo 

→ Giz de cera ou Lápis de cor (diversas cores) 

→ Hidrocores  

→ Lápis e borracha  

→ Cola colorida (diversas cores) 
 

Atividade(s) 

1. O varal do verão...  

 

 Para essa atividade precisaremos de:  

→ Revistas 

→ Cola  

→ 2 palitos de picolé (enviados no kit 4)  

→ Um pedaço de lã, barbante ou fitilho. 

→ Caderno de desenho  
 
 

 Quais são as roupas que costumamos usar no verão? 

→ No verão usamos roupas mais leves e frescas, como: bermudas, camisetas, shorts, vestidos e 
roupas de banho (biquínis, sungas e maiôs) para os dias de praia. 
 

 Passo a passo:  
 

→ Passo 1: Pesquise nas revistas por roupas que costumamos usar no verão (no mínimo 4 peças). 
Após, recorte apenas a roupa.   

→ Passo 2: Agora, vamos usar o caderno de desenho. Cole os dois palitos de picolé no caderno (o 
primeiro em uma ponta e o segundo em outra ponta), formando a base do varal.  

→ Passo 3: Cole o barbante ou lã na horizontal, no topo dos palitos.  

→ Passo 4: Cole todas roupinhas que você pesquisou e recortou. 

                                                              Observe a imagem:  

                                    

2. Acesse ao vídeo para ouvir a música “Gente é verão” do Palavra Cantada, no link:  

→ https://www.youtube.com/watch?v=DWr6p0gkAH4 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=DWr6p0gkAH4


 
 
 
 

 

Desafio da Semana 

→ Ajudar na organização do material para a aulinha  

→ Arrumar a própria cama  

→ Organizar brinquedos 

→ Vestir uma peça de roupa sozinho(a) 
 

 

Sugestões Bônus 

 História: “O jardim de Girassóis” com o Varal de Histórias. Segue o link:  

→ https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4 

                   
 
 

 História: “A margarida friorenta” com o Varal de Histórias. Segue o link: 

→ https://www.youtube.com/watch?v=F0PsX8PMtvM 
 

                 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aiNdIWUBpn4
https://www.youtube.com/watch?v=F0PsX8PMtvM

