
 
 

 
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: 08 a 10 de Junho  

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Meio Ambiente: Flora” 

Objetivos: 
 Despertar a consciência ecológica da criança. 

 Valorizar o Meio ambiente e as plantas que nele habitam.  

 Perceber a flora em seu dia a dia. 

 Conhecer as partes das plantas. 

 Reconhecer as plantas como ser vivo.  

 

 
 

Atividades para o dia 08/ 06 / 2020 
 

Vídeo aula “O ciclo da vida” 
 

Atividade(s) 

 Após conhecer o ciclo da Borboleta, que tal conhecer o Ciclo da Plantinha? 

 

Responsável, leia essa história enquanto realiza a atividade!  

1- Era uma vez uma sementinha... Que era bem pequenina e estava a descansar!  
2- Essa sementinha foi soprada pelo Vento e viajou... 
3- Até que chegou a uma terrinha (fofinha) e decidiu repousar!  
4- A chuva chegou e molhou a sementinha que estava na terrinha.  
5- A chuva foi embora e o sol apareceu!  
6- A sementinha brotou e cresceu, cresceu até se tornar uma linda plantinha! 

Observem a imagem modelo, para a atividade.  

                                            



Informações:  

 A atividade deve ser realizada no caderno de Desenho.  

 O responsável deve preparar as divisões no formata de “Pizza”, como acima.  

 Cada etapa do ciclo pode ser desenhada pela criança.  

 A família pode priorizar o uso de materiais como jornal, revistas, papelão... entre outros.  
Exemplos:  
A semente pode ser feita com o grão do feijão.  
A plantinha representada na divisão 6 pode ser recortada de uma revistinha.   
Usem a criatividade!  

 

 

Atividades para o dia 09/ 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) Aula Educação Física  
 

Vídeo aula “Conhecendo as partes da Plantinha” 
 

Atividade(s) 

Após aprender sobre as partes das plantas, vamos desenhar?  

Responsável, utilize a folha A3 – a branca grandona (enviada do kit de materiais) para realização dessa 

atividade.  

A criança poderá desenhar algumas partes e também utilizar materiais que tenha em casa. 

Siga o passo a passo:  

1- Inicie o desenho pelas Raízes da Árvore.  

2- Após, desenhe o tronco (caule); ele pode ser feito com papelão ou outro material.    

3- Desenhe também a copa da árvore com lindas FOLHAS!  

4- Os frutos podem ser desenhados ou feitos com papéis picados (Coloridos ou de revistas) 

5- As flores podem ser feitas da mesma forma que os frutos.  

 

Observem a imagem para inspiração:  

 

 



Atividades para o dia 10/ 06 / 2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
 

 Um rolinho de papel higiênico  

 Um tira de tecido ou fita (30 cm)  

 Um palhão de ovos cortado ao meio  

 Retalhos de revista ou folha colorida 
 

 

Vídeo aula Contação de história: “A florzinha amiga” 
 

Atividade(s) 

Assista ao vídeo com a música: “A Flora” do Mundo Bita, no link 
https://youtu.be/EfVmLO0y0AU 

 
 
 
A flora do Brasil é considerada a mais rica em biodiversidade do mundo!  
Vamos valorizar e cuidar das diversas plantinhas com muito amor e respeito!  
 
 

Vamos fazer uma tulipa de Jornal. Para isso siga o passo a passo: 

                             
O caule pode ser feito com palitinho de picolé ou com o próprio jornal.  

 
Não deixe de visitar nossas sugestões bônus. 
                   

 
         

https://youtu.be/EfVmLO0y0AU


 

11/ 06 / 2020 – FERIADO  
 
 
 

 

12/ 06 / 2020 – RECESSO (Educação Infantil) 
 
 
 

 

Desafio da Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Alimentar-se sozinho. 
 Ajudar as regar as plantas. 
 Organizar seus brinquedos. 
 Arruma a própria cama. 
 Ajudar o adulto a secar as louças de plástico. 

 

Sugestões Bônus 

1. Que tal criar uma hortinha com a família?  
Utilize materiais recicláveis para sua hortinha, como: Pets, caixinha de leite, garrafas de 
amaciante, entre outros.  
Observe algumas imagens para inspiração:  

   

  
 
Coloque os nossos amigos Alfredo Colorido e Feijãozinho para participarem dessa horta linda!  
 
2. Música: “Flor Arco-Íris” no link: https://youtu.be/6rb1QI3moYI 
3. Contação de História: “A Margarida Friorenta”no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=F0PsX8PMtvM 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6rb1QI3moYI
https://www.youtube.com/watch?v=F0PsX8PMtvM

