
 
 

 
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: 08 a 12 de junho 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: Meio Ambiente: Flora 

Objetivos: 

 Estimular de forma lúdica o desenvolvimento cognitivo. 

 Percepção visual. 

 Conhecer a flora. 

 Estimular a criatividade. 

 Desenvolver a escuta e a atenção. 

 
 

Atividades para o dia 08/ 06 / 2020 

Vídeo aula 1 “Semana florida” 

Atividade(s) 

Vamos florir uma folha A3 (aquela branca, grandona)?  
Solicite que a criança pinte com os dedinhos flores e folhas, mas antes faça junto com a criança a 
tinta natural, conforme o anexo abaixo (tinta).  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Obs: Se tiver folhas secas de jardim, molhe na tinta e faça carimbos, como a sugestão do anexo 2. 

 
 

 

 



Atividades para o dia 09 / 06 / 2020 

Vídeo aula 2 “A florzinha mágica” 

Atividade(s) 
Após assistir ao video, dê a criança uma folha A3 e giz de cera e solicite que ela faça um desenho. 
Aproveite e coloque para a criança ouvir uma bela música sobre a flora: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU 

 
 

Atividades para o dia 10 / 06 / 2020 

Vídeo aula 3 “A Borboleta Sonolenta” 

Atividade(s) 

Após assistir ao vídeo, que tal brincar com sombras na parede? Faça com sua criança a sombra de 
uma borboleta ou, se desejar deixar a brincadeira mais divertida, pegue um rolinho de papel 
higiênico, papel filme, durex e caneta hidrocor para fazer o desenho, conforme os anexos 3 e 4.  
Use uma lanterna! 

     
 
 

 
 

Dia 12 / 06 / 2020 

Recesso para a Educação Infantil 

 
 

Proposta prática para a Semana  Ajudar a família arrumar as camas. 

Sugestões Bônus 
Brincadeira: “Adivinhe onde está! Vamos Procurar?” 
Brincar de esconder itens conhecidos pela criança e estimulá-la a encontrá-los. 

 
 

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

Dia 11 / 06 / 2020 

Feriado 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVmLO0y0AU

