
 
 

 
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: 23 a 27 de março 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: Higiene  

Objetivos: 

 Discutir as formas de higiene das mãos, corporal, bucal, etc.; 

 Estimular para a prática correta de lavar as mãos. 

 Adotar hábitos de autocuidado, respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo. 

 O Projeto será desenvolvido através das seguintes ações: 1. Estimular a coordenação motora e 
o grafismo. 2. Despertar a imaginação e a criatividade. 

 

Atividades para o dia 23 / 03 / 2020 

1. Conversar sobre a importância de manter a higiene do corpinho. 
2. Acessar no Youtube a canção “As mãos”, da dupla Patati Patatá: 

https://youtu.be/1H9dkN0T0tQ 
3. Criar (com ajuda do responsável) uma ilustração para a música, utilizando materiais acessíveis, 

como por exemplo: Papel amassado, algodão, guache, revistas, plásticos, areia colorida jornais, 
palitos de fósforos... Usem a imaginação!  

 Realizar a tarefa em folha A4 branca.  (Anexo 1) 
 

Atividades para o dia 24 / 03 / 2020 

1. Ouvir de um adulto a leitura do livro “Uma Mão Lava A Outra”, de Max Lucado, no link:  
https://indicalivros.com/livros/uma-mao-lava-a-outra-max-lucado/pdf  
(Observação: Para melhor visualização, baixar o arquivo). 

2. Realizar em folha A4 branca um desenho bem bonito sobre a história!    
 

Atividades para o dia 25 / 03 / 2020 

1 Hora do banho:  
         Escolha uma boneca ou boneco para dar um banho; precisamos da água todo dia, o tempo todo! 
          

2 Acessar no Youtube a canção “Bom banho”, de mundo Bita:  
https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A 
 

3  Hora da atividade:  
Vamos montar um cartaz com os produtos que utilizamos na hora da higiene do nosso 
corpinho? (Com a ajuda de um adulto, pegue todos os potinhos ou caixas vazias de shampoo, 
condicionador, sabonete... Depois cole em uma cartolina e, no espaço que ficar em branco, 
desenhe seu corpinho) 
Veja o exemplo no Anexo 2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A


Atividades para o dia 26 / 03 / 2020 

1. Hora dos dentinhos:  

 Precisamos manter sempre nossos dentinhos bem escovados. Vamos aprender a fazer a 
escovação de maneira correta? 

 Ouvir de um adulto a leitura do poema “Escovar meus dentinhos”, Autor desconhecido: 
Escovem bem os dentinhos 
porque enquanto vocês dormem, 
meus queridos amiguinhos, 
trabalham e trabalham os bichinhos 
e eles deixam os dentes tristes. 
Por isso é preciso 
escovar muito bem os dentinhos. 
 

 Para isso faremos um dente bem grandão de garrafa pet, como o exemplo do Anexo 3. 
Você vai precisar de uma garrafa pet cortada por um adulto, tinta PVA branca, uma trincha, 
caneta permanente preta. 

 

Atividades para o dia 27 / 03 / 2020 

1 Cineminha:  

  CineGibi 6 "Hora do Banho" (FILME COMPLETO) | Turma da Mônica 
                     https://youtu.be/hKV_4MEGsgg 
           Agora, aprendemos a importância de cuidar do nosso corpinho... O banho nunca pode faltar, pois 
ele é essencial.  
 

2 Atividade: Chuveirinho , conforme Anexo 4 
             Materiais necessários:  

 1 pratinho de papel ou pedaço de papelão redondo  

 Cola IPVA branca, cola de silicone e  

 papel crepom azul (Cortado em tiras)  
 
Anexo 01 

 

https://youtu.be/hKV_4MEGsgg
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