
 
 

 
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: 06 a 08 de abril 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto:“Páscoa – Uma festa de sensações” 

Objetivos: 

 Explorar a afetividade. 

 Estimular e aprimorar a Coordenação motora fina, a Expressão oral e corporal 
e as Percepções tátil e olfativa. 

 
 
 

Atividades para o dia 06 / 04 / 2020 

Vídeo aula 1 “História da Páscoa: o ovo da vida” (Professora Aparecida) 

Atividade(s) 

Ovinho de massinha 

Que tal modelar os ovinhos dos bichinhos da “História da Páscoa: o ovo da vida”?  Que bichinho 

nasce desse ovinho? Peça a ajuda de algum familiar para saber quais animais põem ovos e, então, 

mãos na massa! Faça ovinhos grandes, ovinhos bem pequenininhos... Conte os ovinhos: 1, 2, 3... Vai 

ser muito divertido!!! 

Dica: Pode ser a massinha comprada pronta, para quem tem em casa, ou a massinha caseira. Ah, 

vocês já sabem fazer massinha! Divirtam-se! 

 

Atividades para o dia 07 / 04 / 2020 

Vídeo aula 2 “Vamos pular com os coelhinhos da Páscoa” (Professora Letícia)  

Atividade(s) 

Pegadas de coelho 
 
Material necessário: 
- um par de meias; 
- três bolas de algodão pequenas; 
- uma bola de algodão grande; 
- talco, trigo, pó de café, achocolatado ou canela. 
 
Desenvolvimento:  

 Cole as bolas de algodão nas meias, conforme o Anexo 1.  

 A criança deve colocar uma mão em cada meia, como se fossem luvas.  

 Ela deve apertar as meias sobre o pozinho que a mamãe separou e, logo depois, “carimbar” no 
piso da casa, talvez na sala ou cozinha.  

 Dica: O ideal é contrastar a cor do pozinho com o tom do piso. Caso o piso seja claro, fica super 
legal utilizar pó de café, achocolatado ou canela, mas se o piso for escuro, tente usar talco ou 
trigo. 

 

 



Atividades para o dia 08 / 04 / 2020 

Vídeo aula 3 “O coelhinho da Páscoa que não era da páscoa” (Professoras Aparecida e Letícia)  

Atividade(s) 

Molde da família de Vivinho 

Material necessário: 

- folhas; 

- tesoura; 

- lápis de cor ou giz de cera para decoração. 

Desenvolvimento:  

 Basta riscar o molde das mãozinhas das crianças, cortar e dobrar, como na foto do Anexo 2.  

 Corte o dedinho do meio e dobre o mindinho e o anelar.  

 Legal é fazer vários moldes, cada um representando um membro da família de Vivinho, o 
coelhinho da história contada pela Tia Cida, no vídeo.  

 Agora é só desenhar o rostinho e as orelhas. Essa parte da decoração pode ficar por conta das 
crianças. Elas vão adorar! 

 

Proposta prática para a Semana 
 Guardar brinquedos ao som da música “Cata ali, cata aqui”, que usamos em 

sala de aula. (Seguirá o áudio via Whatsapp.)  

 

Sugestões Bônus para o  
Fim de Semana Prolongado! 

 Atividade de Artesanato: Vamos montar um coelhinho utilizando rolinho de 
papel higiênico? Você vai precisar de 3 rolinhos, tesoura (o uso da tesoura fica 
por conta do adulto, hein?), tinta e papel para carimbar. Fica uma graça! 
Observe o Anexo 3 e mão na massa! 

 Atividade de Culinária: Que tal comemorar a Páscoa com cenouras de 
brigadeiro? Acesse o link da receita em 
https://www.pragentemiuda.org/2011/04/cenouras-de-brigadeiro-para-
pascoa.html 

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