
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Berçário) 
 

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

Período: 30 de março a 03 de abril 

Professor(a): Vera  Lucia  Jordão 

Projeto: CORPO HUMANO 

Objetivos: 
→ Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participam.  
→ Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e 

descanso. 

 

Atividades para o dia 30 / 03 / 20201 

Vídeo aula Dicas de Atividades para os Pais realizarem com os Bebês (Professora Vera) 

Atividade(s) 

- Assistir ao vídeo de dicas. 
 
- Escolher algumas das propostas para realizar com os bebês. Todas visam ao desenvolvimentos das 
percepções: percepção auditiva, visual e tátil. 

 

Atividades para o dia 31 / 03 / 2020 

Vídeo aula Música Bichinhos de Jardim (Professora Vera) 

Atividade(s) 
- Após assistir ao vídeo, imitar a borboleta, movimentando os braços; andar ou engatinhar, imitando 
a formiga, rolar como tatu-bola. 

 

Atividades para o dia 01 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música (Professor Rogério) 

Atividade(s) 
- Colocar a criança em frente ao espelho e deixar que ela brinque livremente com a sua imagem. 
- Depois, ainda de frente para o espelho, tocar e nomear as principais partes do corpo: cabeça, mão, 
pé, olho, nariz, boca 

 

Atividades para o dia 02 / 04 / 2020 

Vídeo aula Educação Física (Anderson) 

Atividade(s) 
- Pegar uma pena, um pompom ou pedaço de algodão e tocar todas as partes do corpo da criança, 
nomeando-as enquanto faz as cócegas, de levinho! 

 

Atividades para o dia 03 / 04 / 2020 

Vídeo aula Pintura com tinta feita de legumes (Professora Vera Lucia Jordão) 

Atividade(s) 

- Vamos brincar de pintura? 
Bata beterraba e/ou cenoura no liquidificador fazendo uma pasta homogênea e distribua a pasta 
em potes. Coloque a criança sobre folhas de jornal ou revistas e a deixe pintar livremente, com as 
as mãos, usando a pasta de legumes. 

 

                                                           
1
 Todas as atividades foram planejadas para serem orientadas e supervisionadas por um adulto. 



 

Proposta prática para a Semana 
Conversas informais e músicas durante o banho, alimentação e outras atividades 
da rotina diária, para estimular a linguagem. 

Sugestão Bônus 
Confeccionar brinquedos com materiais reciclados para a execução das atividades.  
Obs: Vídeo 1. 

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

 


