
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 2) 
 

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

Período: 13 a 17 de abril 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: “Era uma casa...” 

Objetivos: 

 Reconhecer o seu tipo de moradia. 

 Reconhecer as pessoas que compartilham a casa. 

 Identificar os cômodos da sua casa, nomeando-os e reconhecendo a função 
de cada um. 

 Trabalhar os numerais, relacionando-os aos cômodos da casa. 

 Identificar as formas geométricas presentes na casa.  

 Conhecer o seu endereço residencial. 

 Observar a sua vizinhança, fazendo análises da paisagem observada. 

 
 

Atividades para o dia 20 / 04 / 2020 

Vídeo aula “Os Três porquinhos com tia Cida e tia Letícia” (Professoras Aparecida e Letícia) 

Atividade(s) 

1. Construir uma casa de material reciclado, conforme a sugestão do anexo 1.  
Seja criativo use o material que tiver em sua casa. Servem caixas de alimentos ou produtos de 
higiente, palitos de picolé, cola durex, folhas de revistas etc.  
Enquanto estiverem construindo a casa, coloque para a sua criança ouvir a música “A casa”, de 
Vinícius de Moraes.  

2. Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw 

 

Atividades para o dia 22 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Música (Professor Rogério Duarte)  

Atividade(s) 

1. Jogo da memória familiar:  
Separe algumas fotografias da família, depois espalhe-as numa mesa, viradas para baixo. 
Peça para a criança desvirar as fotografias e faça perguntas: Quem é essa pessoa? Ela é o que 
sua? 
Será um momento único para brincar, para aprender o grau de parentesco e matar a saudade 
daqueles que não estão tão perto agora.  
 

2. Se puder, faça junto com a criança um mosaico de fotografias. Faça fotos da brincadeira ou crie 
um pequeno vídeo com as fotos. A sua criança vai curtir muito esse momento. Sugestão de 
mosaico conforme anexo 2.  

 

Atividades para o dia 24 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Educação Física (Professor Anderson)  

Atividade(s) 
1. Acesse o YouTube para conhecer tipos de moradias:  

https://www.youtube.com/watch?v=U6HuzL3CPLU  
2. Construir uma moradia de caixa de papelão: Deixe a criança livre para fazer a rabiscação das 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw
https://www.youtube.com/watch?v=U6HuzL3CPLU


paredes, como se ela fosse “o pintor”.  
3. Estimule o vocabulário da criança e pergunte: Onde está a porta da sua casa? E a janela? 
4. Depois que a moradia estiver pronta, pergunte para a criança quem mora naquela linda moradia 

que ela construiu. A sua criança vai curtir muito passar um tempo nesse ambiente e será um 
momento tremendo de imaginação! Sugestão conforme anexo 3.  

 

Proposta prática para a Semana 
 Acesse o YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc 
 Peça a criança para escovar os dentinhos de um brinquedo preferido e, em 

seguida, o dela. Torne o momento da escovação divertido! 

Sugestões Bônus 

 Festa do pijama com a família perto da casinha de papelão construída pela 
criança!!! 

 Bola no balde ou, se tiver sobras de papel jornal, peça para a criança rasgar, 
fazer bolinhas e arremessar no balde, conforme anexo 4. 

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

 
 
Anexos 
 
Anexo 01 

                                                                
 
Anexo 02 

                                      

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


Anexo 03 

 
  
Anexo 4. 

        


