
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil I) 
 

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

Período: 29 de junho a 03 de julho 

Professor(as): Michelle Klem 

Projeto: Fauna 

Objetivos: 

 Favorecer o desenvolvimento intelectual, sensorial e motor através da 
música. 

 Estimular a audição e a fala através do som. 

 Conhecer os animais, suas características e como se comunicam. 

 Desenvolver a coordenação motora fina. 

 Conhecer a fauna através dos bichinhos do jardim. 

 Possibilitar a linguagem oral. 

 
 

Atividades para o dia 29 / 06 / 2020 

Vídeo aula 1 “A história da Serpente” 

Atividade(s) 

1. Vamos fazer um fantoche de meia? É bem fácil, podemos criar vários bichinhos através dos 
fantoches feitos de meias, podemos também simplesmente colocar a meia na mãozinha da 
criança e deixar que ela imagine o animalzinho que será. 

 
 

Atividades para o dia 30 / 06 / 2020 

Vídeo aula 2 “Bichinhos do jardim” 

Atividade(s) 

1. https://youtu.be/JfF_ZL6iEvA 
2. Vamos fazer um circuito de equilíbrio andando por cima da corda. Pegue uma corda e faça 

os caminhos dos bichinhos no jardim. Olha que legal!   

 
 

 

https://youtu.be/JfF_ZL6iEvA


Atividades para o dia 01 / 07 / 2020 

Vídeo aula 3 “A baleia e seus amigos” 

Atividade(s) 

1. https://youtu.be/c0GSuOUK55A  
2. Hoje vamos montar um mar imaginário na sala! Vamos nadar com a baleia? Deite no tapete 

de barriguinha para baixo e bata as pernas e os braços como se estivesse nadando; se 
preferir, vire um peixinho! Vamos nos movimentar! 

 

Atividades para o dia 02 / 07 / 2020 

Vídeo aula 4 “Quero ver quem é que imita!” 

Atividade(s) 
1. https://youtu.be/d1ZdZX3f5cY  
2. Vamos brincar de adivinhar! Imite um animalzinho, faça gestos e reproduza os sons, deixe a 

criança adivinhar que bichinho é. 

 

Atividades para o dia 03 / 07 / 2020 

Vídeo aula 5 Aula de Música 

Atividade(s) 
1. https://youtu.be/mfFPh3RFovk 
2. Hoje o adulto contará uma história que aprendeu quando era criança, mas tem que ser 

história de bichinho da floresta... Aceita o desafio? 

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