PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Berçário)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período: 06 de julho a 10 de julho
Professor(as): Vera Lucia Jordão
Projeto: Tempo de histórias... Histórias de todos os tempos
Objetivos:
→ Desenvolver o imaginário através do lúdico.
→ Estimular a criatividade, oralidade e senso crítico.
→ Desenvolver a atenção e a concentração.
→ Identificar a importância e criar o hábito da leitura.

Atividades para o dia 06 / 07 / 2020
Vídeo aula 1

“O coelhinho de orelhas azuis”
Quantos chapéus o coelhinho usou, não é mesmo?!

Atividade(s)

Vamos fazer o jogo dos chapéus! Coloque vários chapéus sobre um tapete e, embaixo deles, objetos
utilizados pela criança. Estimule a criança a levantar o chapéu e descobrir o que tem embaixo. Eles
amam!
E não se preocupe: Você pode substituir os chapéus por bonés e toucas.

Atividades para o dia 07 / 07 / 2020
Vídeo aula 2

“A Margarida friorenta”
Preparar saquinhos com água fria e água morna.

Atividade(s)

Colocar sobre a palma da mão da criança primeiro o saquinho de água fria para que ela sinta a
temperatura da água; depois colocar o saquinho com água morna. Observe qual será a reação em
cada temperatura.

Atividades para o dia 08 / 07 / 2020
Vídeo aula 3

“Na rua da Aquarela”

Atividade(s)

Criança adora brincar com tintas e fazer experiências... Que tal colocar água em garrafinhas
descartáveis e colocar gotinhas de anilina para eles observarem a mudança de cor? Vamos usar o
azul e o amarelo. Numa terceira garrafa misture o amarelo e o azul e deixe a mágica do verde
acontecer.

Atividades para o dia 09 / 07 / 2020
Vídeo aula 4

“A boca do sapo”
Pegar um cesto de roupas.

Atividade(s)
Estimular a criança a jogar a bola dentro do cesto, como se estivesse colocando na boca do sapo.

Atividades para o dia 10 / 07 / 2020
Vídeo aula 5

“A nuvenzinha triste”
Brincar de bolinhas de sabão.

Atividade(s)
Estimular as crianças a observar as bolinhas subindo, descendo e se movendo. Divirtam-se!

Proposta prática para a Semana

Contar histórias para seu filho.

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

