
 
 

 
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: 18 a 22 de maio 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: "Aqui e Ali - Zona rural e zona urbana” 

Objetivos: 

 Reconhecer e identificar algumas diferenças existentes 
entre o modo de vida das pessoas. 

 Diferenciar a Zona Urbana e a Zona Rural. 

 Reconhecer diferentes formas de exploração da 
natureza. 

 

 
 

Atividades para o dia 18/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Campo X cidade: Onde moro?” 
 

Atividade(s) 

1. Responsável, auxilie sua criança a cortar em folhas coloridas ou em folhas de jornal e 
revistas formas geométricas. 

 
2. Montaremos um lindo prédio da área urbana, com as formas geométricas. 

                        COLE as formas geométricas até que o prédio esteja pronto!  
                        Pergunte à criança que cores e formas ela está usando para montá-lo. 
 

 Hoje tem festa na roça... Monte com a sua família uma mini festa na roça; use trajes 
típicos do lugar e façam um desfile com músicas e muitas fotos! Utilizem a 
imaginação e o que tem em casa! 

 
ANEXOS 



Atividades para o dia 19/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) Aula de Música 
 

Videoaula “Quais as diferenças entre o campo e a cidade?” 
 

Atividade(s) 

1. Após assistir ao vídeo enviado pela professora, faremos um porquinho do campo e um 
cofrinho. Para esta atividade, usaremos:   

              Uma garrafa pet ou garrafa de amaciante, tesoura, cola, um pedaço pequeno de folha 
              colorida e hidrocor preto.  
 

 UTILIZE O MATERIAL QUE VOCÊ TEM EM CASA 
 

 Segue o passo a passo: 
 

 (Responsável faça os recortes) 
 

1.  Comece cortando a base da garrafa pet. 
 

2.  Corte a parte superior da garrafa. 
 

3.  Una as duas partes cordadas anteriormente. 
          DICA: Para facilitar a união, você pode dar um pequeno corte na borda. 
 

4.  Com o auxílio da tesoura, faça um corte pequeno na parte de cima. Esse será o espaço para 
colocar as moedas no cofrinho. 
 

5.  Corte um pedaço de folha colorida, de revista ou jornal, para envolver a garrafa e fazer as 
orelhinhas. As medidas desse pedaço devem ser de acordo com o tamanho e diâmetro do 
cofrinho que vocês estão fazendo.               

 
6.  Cole o pedacinho do papel que cortou no passo anterior envolvendo a garrafa. Não se 

esqueça de cortar essa folha no local de inserir as moedas. 
 

7.  Utilize cola colorida para decorar o porquinho. 
 

          A criança pode brincar à vontade, afinal agora tem um pedacinho do campo em sua casa! 
             
                    ANEXOS 
 

 
 
 
         

 



Atividades para o dia 20/ 05 / 2020 

Web aula (Zoom) 
Professoras: Larissa e Rayssa 
Material necessário: Folha de atividade 1 – Contar e colorir  
Lápis de escrever e lápis de cor 

 

Videoaula Contação de história: “O rato do campo e o rato da cidade” 
 

Atividade(s) 

Depois de ouvir a história, vamos recriar os ratinhos do campo e da cidade. 
 

1.  Faremos essa atividade no caderno (enviado no material. Usaremos também folha branca, 
lápis de cor ou giz de cera, hidrocor e um pedacinho de lã ou barbante. 
 

2. O responsável ajudará com os recortes para formação dos ratinhos. 
 

3. Deixe que a criança pinte, faça os olhinhos e nariz com hidrocor. 
 
               Utilize os materiais que você tem em casa, use a criatividade! 
              
             ANEXO  

 
 

Atividades para o dia 21/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Delicias do campo” 
 

Atividade(s) 

1. Vamos recriar frutas ou legumes do campo que são levadas e vendidas na cidade? 
2. Usaremos: Folha de jornal ou revista, tesoura, hidrocor e cola. 
3. Comecem escolhendo uma fruta ou verdura. Deixe que a criança o molde com jornal ou 

revista. 
4. Depois de criar o formatinho da fruta ou legume desejado, produziremos tinta guache 

caseira. 
Usaremos:  

2 colheres de açúcar 
Meia colher (pequena) de sal 
Meia xícara de amido de milho 
2 xícaras de água 
Corantes alimentícios ou sucos em pó 
Modo de preparo: 

              Em uma panela coloque o amido de milho e vá acrescentando á água aos poucos.  
Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 
Quando estiver com a mesma consistência da guache desligue e deixe esfriar. 
Divida a mistura em potinhos diferentes e acrescente o corante ou o pó de sucos. 
 
5. Utilize o seu guache caseiro para pintar a sua obra de arte!  

 



              ANEXO 

  
 

 

Atividades para o dia 22/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: Folha branca, hidrocor e lápis de cor. 

 

Videoaula Aula de Música  
 

Atividade(s) 

1. Faremos no caderno um 'mini cartaz' da zona urbana e zona rural. 
2. Entregue revista e jornais para a criança procurar paisagens do campo e da cidade. 
3. Auxilie-a na hora de recortar as imagens. 
4. Em uma parte da folha do caderno escreva CAMPO e na outra, CIDADE. Vamos colar de 

um lado as figuras encontradas da zona urbana e, do outro, as figuras da zona rural. 
5.  Depois vamos comparar os conjuntos para descobrir as diferenças. 

 Peça para que a criança conte e escreva ao lado quantas imagens encontrou de cada espaço. 

 

Desafio da Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Alimentar-se sozinho. 
 Ajudar a regar as plantas. 
 Ajudar a secar as louças.  
 Organizar seus brinquedos. 
 Ajudar a organizar a casa. 
 Ajudar a cozinhar. 

 

Sugestões Bônus 

 Chico Bento em: Na roça é diferente - Turma da Mônica (1990) 
https://youtu.be/Bfx_E3zvnjc 
       

 Chico Bento no Shopping (1997) | Turma da Mônica 
https://youtu.be/Gj4q0zAIw3I 
 

  Na zona urbana e rural tem... 
https://youtu.be/dykR8LYZ_N4 

 

 Guido e a Zona Rural - Genoma Filminhos [Infantil] 
https://youtu.be/TofTbl_t3Uk 

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