PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil 2)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período: 25 a 29 de Maio
Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa
Projeto: Resgatando Memórias: brincadeiras e cantigas
Objetivos:
 Aperfeiçoar os movimentos de arremesso e equilíbrio.
 Aprimorar a coordenação de braços e pernas.
 Resgatar brincadeiras e cantigas.
 Estimular a linguagem oral.
 Explorar imaginação e criatividade.
 Desenvolver o imaginário através do lúdico (história).

Atividades para o dia 25/ 05 / 2020
Vídeo aula 1

1,2,3 é hora de brincar!

Atividade(s)

Após assistir ao vídeo, faça com a criança uma peteca de jornal/papel.

Atividades para o dia 26 / 05 / 2020
Vídeo aula 2
Atividade(s)

Atividade com corda
Que tal pular corda? Ande sobre a corda, pule de um lado para o outro e prenda a corda em
cadeiras e passe por debaixo dela. Será muita diversão!

Atividades para o dia 27 / 05 / 2020
Vídeo aula 3

Está na hora da história
Vamos construir um boneco de material reciclado? Seguem algumas inspirações, mas fiquem
confortáveis para fazer com o material disponível em casa.

Atividade(s)

Atividades para o dia 28 / 05 / 2020
Vídeo aula 4
Atividade(s)

Brincando e cantando eu vou aprendendo
Vamos cantar e brincar? Chame a família para brincar de “Serra-serra-serrador”; façam uma
fotografia bem bonita desse momento.

Atividades para o dia 29 / 05 / 2020
Vídeo aula 5

Atividade(s)

Educação Física
Vamos brincar de roda? Chame os familiares para brincar de “Não atire o pau no gato”.
“Não atire o pau no gato-to
Porque isso-so
Não se faz, faz, faz
O gatinho-nho
É nosso amigo-go
Não devemos maltratar os animais, jamais!”
Acompanhe no link: https://www.youtube.com/watch?v=9COPpYa-rQw

Sugestões Bônus

Acesse : https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE e brinque muito após
assistir ao vídeo.

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

