
 
 

 
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 08 de abril 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Carrilho  

Projeto: “Páscoa – Uma festa de sensações” 

Objetivos: 

 Desenvolver a criatividade. 

 Estimular a oralidade. 

 Estimular a psicomotricidade. 

 Desenvolver raciocínio lógico. 

 Estimular a comemoração da Páscoa. 

 Desenvolver as percepções auditiva e visual. 

 Desenvolver o olfato e o paladar. 

 
 
 

Atividades para o dia 06 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Contação de história: Pedrinho Pintor, de Ruth Rocha” (Larissa Kroff) 

Atividade(s) 

1. Após assistir ao vídeo de contação da história, as crianças devem ser estimuladas a produzir um 
desenho baseado no coelhinho: 

 Os pais podem fazer perguntas:  
O que o coelhinho amava fazer? 
Suas roupas eram coloridas ou não? 
Qual era o nome do gerente da fábrica? 

 O desenho dirigido através das perguntas garante que as produções das crianças fiquem 
ainda mais instigantes e desenvolvidas.  

 Utilizaremos para essa atividade: Folha, lápis, giz de cera, hidricor, algodão ou tecido.  
 
2. Vamos brincar de teatrinho com fantoche? 

 
 Produziremos uma linda dobradura de coelhinho. 

 Para essa atividade usaremos: uma folha (não precisa ser colorida, podemos pintar uma 
branca), tesoura e material para desenho. 

 Vamos desenhar uma de nossas mãos na folha, cortaremos a silhueta, dobraremos os dedos 
polegar e mínimo, cortaremos o dedo médio e, depois, e só desenhar o rostinho e as orelhas 
do coelho! 

 Seu fantoche está pronto e você pode usá-lo para contar muitas histórias! 

 



 

Atividades para o dia 07 / 04 / 2020 

Vídeo aula 
 “Personalizando meu tesouro” (Professora Larissa Kroff) 
* Assistir depois de ler as atividades propostas para o dia) 

Atividade(s) 

1. Você gosta de Caça ao tesouro??? 
Hoje faremos uma caça ao tesouro da Páscoa. Isso mesmo! UMA INCRíVEL CAÇA AO TESOURO! 
Seguem abaixo as instruções: 
 

 Para essa atividade usaremos 1 ovinho cozido, pistas e pegadas. 

 PAPAIS, é responsabilidade de vocês esconder muito bem este ovinho!!! 

 Espalhem pela casa pistas em formato de desenho.  

 Exemplo: Um desenho de uma mesa; chegando à mesa, um desenho do sofá; chegando ao 
sofá, um desenho da cama... Até que o “tesouro” seja encontrado.  

 E quando acharem o tesouro, valorizem esse momento! 
 

2. ASSISTIR O VÍDEO DA PROFESSORA  

 
 

Atividades para o dia 08 / 04 / 2020 

Vídeo aula 
“Contação da história ‘O coelhinho que não era de páscoa’ ”, inspirada no livro de Ruth Rocha 
(Professora Rayssa Carilho) 

Atividade(s) 

1. Assistir à videoaula. 
 

2. Realizar o desafio “Minha mensagem na telinha”: gravar pequenos vídeos falando para um 
amigo, familiar ou professor o quanto eles são importantes e desejando Feliz Páscoa. 

 
3. Faremos uma “Oficina culinária”! Para essa atividade, usaremos os seguintes ingredientes: 

 Brigadeiro de banana 

 2 ou 3 bananas grandes  

 2 colheres de leite em pó (opcional) 

 2 colheres de achocolatado ou cacau em pó  

 200G de granulado 
 Modo de preparo: 

 Amasse as bananas e leve ao micro-ondas por 2 minutos.  

 Em seguida, adicione o leite em pó e o achocolatado, misturando bem. 

 Leva ao refrigerador por 20 minutos.  

 Enrole os brigadeiros e passe no granulado ou achocolatado. 
 PRONTINHO! APROVEITE COM A SUA FAMILÍA!  

 
 

Sugestões para o dia 09 / 04 / 2020 

DIVIRTA-SE SEM SAIR DE CASA 
1. Amarre um elástico em duas cadeiras que devem estar a uma certa distância uma da outra. Peça à criança para 

que passe de um lado para o outro... Você também pode entrar na brincadeira! 
2. Agora vamos tentar passar por baixo das cadeiras, arrastando-nos como cobrinhas! (Com a supervisão de um 

adulto.) 
3. Vamos colocar uma música infantil bem animada? SIMMM! E agora vamos dançar livremente. 
4. Vamos imitar alguns animais?  
5. E que tal imitarmos um avião? (Com um adulto...)  

 Responsável: Deite no chão. Apoie os pés na barriga da criança e a levante! Agora é só imitar sons de avião, 
turbulências e deixar a imaginação falar mais alto. 

 Vamos explorar ao máximo nossa imaginação; divirtam-se! 

 
 
 
 



Proposta prática para a Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho!! 
 Alimentar-se sozinho no almoço! 
 Ajudar as regar as plantas da casa. 
 Ajudar a secar as louças (de plástico). 
 Organizar seus brinquedos. 
 Tirar a própria roupa antes do banho. 

 
 

Sugestões Bônus para o  
Fim de Semana Prolongado! 

 Páscoa sem chocolate 
 https://www.youtube.com/watch?v=Fsf3h2Jappo

 Tentar aprender um trechinho da música e tocar com uma panela e colher 
de pau. 

 Vogais  
 https://youtu.be/8j2C40y574A

 Ouvir a música e tentar reproduzir a escrita junto com o vídeo, de forma 
espontânea ou com a massinha que produzimos na semana passada. 

 

 Ovo sem chocolate  
 https://www.youtube.com/watch?v=1W2NxJVr3sQ

 Reproduzir o ovinho sem chocolate seguindo as orientações do vídeo. 
 

 NOSSO PRESENTE DE PÁSCOA  

 Assistir ao vídeo enviado pelas professoras. 

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


