
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

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

Período: 20 a 24 de abril 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Era uma casa...” 

Objetivos: 

 Reconhecer o seu tipo de moradia. 

 Reconhecer as pessoas que compartilham a casa. 

 Trabalhar os numerais, relacionando-os aos integrantes da família. 

 Identificar as formas geométricas.  

 Perceber que faz parte de um grupo familiar. 

  Conhecer e ampliar as possibilidades de uso de diferentes tipos de material. 
 

 
 

Atividades para o dia 20 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Tipos de moradias” (Professoras: Larissa e Rayssa)  

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo enviado pelas professoras. 
2. Leia a história “Um amor de família”, de Ziraldo. Depois, realizaremos uma atividade na 

folha, para isto usaremos: Cola, jornal ou revista, hidrocor, folha e lápis.  
Segue o link da história: https://www.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-de-famlia 

3. Siga o passo a passo:  

 Em uma folha, faça o desenho dos familiares (A mamãe, o papai, os irmãos, a vovó e o 
vovô...) 

 Com o auxílio de um adulto, a criança deverá recortar da folhinha de jornal ou revista uma 
maçã. 

 Recortar também os desenhos dos seus familiares. 

 Agora vamos colar a maçã recortada em uma folha e, em cima da maçã, nossos familiares. 

 Prontinho, temos um lindo cartaz da sua família! Observe a imagem: 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Pesquise em revista e jornais diversos tipos de moradia, recorte e cole em uma folha. Solicite 
que a criança diga qual seu tipo de moradia. 

 
 

 

https://www.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-de-famlia


 

Atividades para o dia 22 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Música (Professor Rogério Duarte)  

 
Atividade(s) 

1. Após assitir ao video do Professor Rogério, os alunos deverão criar uma árvore genealógica com 
a ajuda de seus responsáveis. 

2. Para esta atividade, usaremos: Folha, cola, lápis de cor ou giz de cera, fotos ou desenhos dos 
familiares. Seguindo a seguinte ordem: a criança, os irmãos, a mamãe, o papai, os avós maternos 
e paternos. 

3. Siga o passo a passo: 

 Em uma folha, faça a marcação da mão da criança, criando o tronco da árvore. 

 Peça para que a criança desenhe a copa da árvore e pinte seu tronco de marron e a copa de 
verde. 

 Com o auxílio de um adulto, a criança deverá recortar e colar na árvore as fotos ou 
desenhos de seus familiares, seguindo a ordem da imagem abaixo. (Imagem 2) 

 
Imagem 1                                             Imagem 2  

  
 

 Reunir a família para uma noite do pijama. 
1. Escolher um cômodo da casa. 
2. Montar uma cabaninha com lençol, tecido ou cobertor. 
3. Criar um ambiente acolhedor, utilizando colchões, tapetes, cobertores ou almofadas. 
4. Nesse ambiente a familia poderá assistir um filme juntos, contar histórias, realizar brincadeiras 

e até dormir todos juntos! 
 
Temos a certeza que será uma grande aventura; não se esqueçam de registrar esse momento. 
Seguem inspirações:  

    

 
 
 
 



 

Atividades para o dia 24 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Educação Física (Professor Anderson)  

Atividade(s) 

1. Após assistir ao vídeo do professor Anderson, vamos realizar uma atividade na folha, para isto 
usaremos: Folha, lápis, hidrocor, giz, caixa de fósforo, papelão, tampas, botões... 

2. A criança deverá realizar um desenho dos integrantes da sua família, utilizando materiais em 
formato geométrico; 

3. Realizar a contagem do número de membros e fazer o registro.  
Observem a imagem: 

 
 

 É hora da dança das cadeiras, reúna sua família e siga o passo a passo:  
https://pt.m.wikihow.com/Brincar-de-Dan%C3%A7a-das-Cadeiras?amp=1  

        Não se esqueçam de registrar esse momento. 

 

Proposta prática para a Semana 

 Alimentar-se sozinho. 
 Vestir uma peça de roupa sozinho. 
 Organizar seus brinquedos. 
 Ajudar a regar as plantas. 
 Tirar a própria roupa antes do banho. 
 Regar as plantinhas. 
 Ajudar a secar as louças. 

Sugestões Bônus 

        Assistir e ouvir: 
 Mundo Bita - Nossa Família 

         https://youtu.be/s48phnrkZ5w 

 A Família - Árvore Genealógica para Crianças - Vocabulário - Pai, mãe, 
irmão, avós, tios... 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA 

 A casa – Turminha do Tio Roger 
https://youtu.be/reOWvTCgXgM  
 

 Contar quantos cômodos tem na sua casa. 

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

 
 

https://pt.m.wikihow.com/Brincar-de-Dan%C3%A7a-das-Cadeiras?amp=1
https://youtu.be/s48phnrkZ5
https://youtu.be/pZvhBKdoMAA
https://youtu.be/reOWvTCgXgM

