
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 

Período: 26 a 30 de Outubro 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto - “Arte em movimento: a beleza no que vemos” 

Objetivos 

 Ampliar o conhecimento de mundo, da linguagem 

do desenho, da construção, do recorte, colagem, 

pintura etc. 

 Explorar as possibilidades de transformação e 

manipulação dos materiais (formas, cores e 

texturas) 

 Estimular habilidades como senso crítico, a 

sensibilidade, a autoexpressão e a linguagem. 

 
 
 

Atividades para o dia 26/ 10/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 1: “Pequena viagem pelo Mundo das Artes” 

2. Após assistir à Videoaula 1, realize o Desafio 1 (Professora Fernanda) 

 Atividade no caderno de desenho: Meu autorretrato 

 Com a folha em pé, escreva o título acima. 

 Em seguida, a criança deverá fazer um desenho de si mesma, como nos exemplos 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades para o dia 27/ 10/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Educação Física 

 O corpo, apenas. 
 

 
 
 

1. Videoaula 2: “Pequena viagem pelo Mundo das Artes” 

2. Após assistir novamente à Videoaula 1, realize o Desafio 2 (professora Silvia) 



 
 
 
 
 
 
Videoaula/Atividade(s) 

 Atividade em folha A3 impressa: Releitura da Obra 

de Arte de Joan Miro. 

 Realizar a pintura com giz de cera, como no exemplo 

abaixo:  

 

 

Atividades para o dia 28/ 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em folha impressa A3: Gato Xadrez  

 Giz de Cera (todos que a criança tiver) 

 Hidrocor 

 Um pedaço de lã 

 

A atividade será realizada em aula. 

 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 3: Aquarela   

2. Atividade em folha A3 impressa: Arte com a primeira 

letra do meu nome 

 A criança deverá colar papel picadinho ou papel crepom 

dentro da letra.  

 Em seguida, a criança deverá fazer um desenho de si 

mesma, conforme exemplo que está na folha da 

Atividade. 

 

 

Atividades para o dia 29/ 10 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de música 

 Instrumentos variados 
 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4:  Borboletinha Eufrida 

2. Após assistir à Videoaula 4, realize a atividade abaixo: 

 Atividade no Caderno de Desenho: Releitura da Borboletinha Colorida 



 A criança poderá fazer o desenho, utilizando diferentes materiais como: papel, giz de 

cera, hidrocor etc.  

 

 

 

 

Web aula (Zoom) 

1. Atividade em folha A3: Corações com a primeira letra do nome. 
 Giz de cera 
 Hidrocor  

 
 
 

A atividade será realizada em aula. 

 

 

 

Sugestões Bônus 

1. Trabalhando com as letras do Alfabeto: 

 Mundo Bita - Alfabita [clipe infantil] 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=YTAnjjaeVzU 

 

Desafio da Semana 

1. Que tal organizar o material escolar e de uso pessoal?  

 Organizar o estojo, gizes etc. 

 Estar com o material organizado ajuda a manter a atenção e otimizar a aprendizagem. 

 

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

Atividades para o dia 30/ 10 / 2020 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 5:   A Turma do Seu Lobato - Qual é a Letra do Seu Nome? 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks 

 

2. Atividade em folha A3 impressa: Pesquisa e 

recorte em jornais/revistas 

 Realizar a atividade conforme orientação da 

folha. 

 O recorte é por conta do adulto/responsável. 

 A colagem e a procura das letras devem ser 

feitas com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=YTAnjjaeVzU
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks

