
 
 

 
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: 06 a 10 de Julho  

 
 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Era uma vez... Um mundo de histórias!” 

Objetivos: 
 Despertar o interesse pela leitura. 

 Instigar a curiosidade. 

 Conhecer novas histórias e autores.  

 Desenvolver a linguagem oral e escrita. 

 Enriquecer o vocabulário.  

 Aperfeiçoar a coordenação motora. 

 
 

Atividades para o dia 06/ 07 / 2020 
 

Vídeo aula 
 Professoras responsáveis: Júlia e Renata  
“O coelhinho de orelhas azuis” 

 

Atividade(s) 

1.      Vamos quantificar?  

  Materiais: 

  Cinco rolinhos de papel higiênico ou copos descartáveis 

 Palitos de picolé ou lápis de cor 

 Hidrocor  

  Passo a passo: 

 Numere cinco rolinhos ou copos. (Do 1 ao 5 de um lado, do 6 ao 10 do outro lado. Isso 
nos permite economizar na quantidade de rolinhos ou copos para a realização da 
atividade.) 

 Realizar a quantificação utilizando os palitos ou lápis de cor.  

 Comece quantificando do 1 ao 5.  

 Posteriormente, quantifique do 6 ao 10.  

Observe a imagem abaixo:  

                                                
 



 

Atividades para o dia 07/ 07 / 2020 
 

Web aula (Zoom) Aula de Educação Física   
 

Vídeo aula 
Professoras responsáveis: Michelle e Nathália  
 “A margarida friorenta” 

 

Atividade(s) 

  

1. Ouça a cantiga de roda “Onde está a margarida?” no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8NsYfZVRM4 

 

2. Que tal realizar uma ilustração da história “A margarida friorenta”?  

 

Observem a imagem ilustrativa:  

 
 

Observação:  

A atividade poderá ser feita com os mesmos materiais da imagem ilustrativa ou com 

adaptações, de acordo com o que cada família possui em casa.  

Materiais utilizados na imagem:  

 Cola colorida para o miolo da flor (Substituir pela pintura com 

Hidrocor) 

 Guache verde para o caule (A família pode utilizar folha colorida ou 

revista) 

 Folha branca para fazer as pétalas (O responsável pode ajudar no 

recorte das pétalas e o aluno colar as mesmas dizendo a quantidade 

utilizada.) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8NsYfZVRM4


Atividades para o dia 08/ 07 / 2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Atividade “Numeral 2”  

 Hidrocor 

 Giz de cera da cor Laranja 

 Folha colorida amarela  

 Uma folha branca pela metade  

 Cola  

 Tesoura  

Vídeo aula 
 Professoras responsáveis: Vera e Andrea  
“Rua da aquarela” 

 

Atividade(s) 

1. Atividade Desafio!  
Após assistir ao vídeo da história “Rua da Aquarela”, escolha uma cor preferida. Após escolher a cor, a 
criança deverá pesquisar em revistas e jornais objetos somente com a cor que escolheu.  
O aluno tambpoderá desenhar e nomear os objetos com ajuda do responsável.  
 
Observe a imagem:  

  
 A atividade deve ser realizada no caderno de desenho.  

 
 
 
 
 

2. Utilizar o “Caderno de desenhos livres” enviado no kit de materiais.  

 O responsável deverá permitir que a criança se expresse livremente, explorando sua 
imaginação, sentimentos e criatividade de forma espontânea.  

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 



Atividades para o dia 09/ 07 / 2020 
 

Vídeo aula 
Professoras responsáveis: Cida e Lúcia  
“A boca do sapo” 

 

Atividade(s) 

 

1. Vamos brincar?  
 
Para essa brincadeira precisaremos criar a boca do sapo!  

 

Materiais:  

 Uma garrafa pet  

 Folha colorida verde ou uma folha pintada (com guache ou giz de cera) 

 Uma folha branca pela metade  

 Tesoura  

 Fita durex ou fita crepe 

 Jornal ou folha de revista 

       

 

 

 Assista ao vídeo (enviado junto ao plano) com o passo a passo.  

 

 

 

 

 Após a criação da “Boca do sapo” vamos brincar com toda a família! Quem conseguir 

acertar mais bolinhas, vence!   

 

Divirtam-se!  

 

 

 

 

    

            

 

 

 



 

 

Atividades para o dia 10/ 07 / 2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Nenhum material será necessário!  

 Traga muita alegria!  

 Vista uma fantasia de algum personagem das histórias de sua preferência 
 
 
 
 

 
 

 

Vídeo aula  Professoras responsáveis: “A nuvenzinha triste”  
 

Atividade(s) 

  
“A nuvenzinha triste ficou muito feliz depois que descobriu que era o choro do céu (a chuva) 
e que todos os seres vivos necessitavam dela.” 
 

1. Vamos criar a nossa nuvenzinha “feliz”?  
 

Para isso iremos utilizar:  
 Algodão  

 Hidrocor  

 Cola colorida ou guache azul (Opcional) 

 Lápis e borracha 

 Caderno de desenho  

 Retalho de folha branca 

 Cola 
 

Passo a passo:  
 

 Desenhe com o lápis grafite uma nuvem. 

 Cole o algodão preenchendo toda nuvenzinha. 

 Desenhe os olhos e o sorriso com o hidrocor no retalho de folha branca.   

 Cole os olhos e o sorriso na nuvem de algodão. 

 Utilize a cola colorida ou hidrocor azul para os pinguinhos de chuva.  

 A criança poderá desenhar, de acordo com sua imaginação, os seres vivos que estão sendo 
molhados por essa chuvinha.  
 
 
Caprichem!  
 

                                             
 



 

Desafio da Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Alimentar-se sozinho. 
 Organizar seus brinquedos. 
 Arrumar a própria cama. 

 

 

Sugestões Bônus 

 Música: “A mistura das cores” no link https://www.youtube.com/watch?v=uoA3OB35EjY 

 Música “Aquarela” do Mundo Bita, no link 
https://www.youtube.com/watch?v=KyS3VZs5ERc 

 Música “As vogais” do Grupo triii, no link 
https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uoA3OB35EjY
https://www.youtube.com/watch?v=KyS3VZs5ERc
https://www.youtube.com/watch?v=IFm3SRDPZ60

