
 
 

 
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: 01 a 05 de junho 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Meio ambiente: Preservação e reciclagem.” 

Objetivos: 

 Despertar a consciência ecológica na criança. 
 Valorizar o meio ambiente. 
 Estimular a criatividade e a imaginação. 

 

  
 

Atividades para o dia 01/ 06 / 2020 
 

Videoaula “Amar é cuidar” 
 

Atividade(s) 

1. Utilizaremos para esta atividade: Caderno, lápis de cor, giz de cera, hidrocor.  
 

2. Depois de assistir ao vídeo enviado pela professora, vamos desenhar o robô recriado no 
caderno de desenho (enviado no material). 

 
3. Vamos pegar encartes de supermercados, rótulos e jornais para fazermos um “mini cartaz” na 

folha branca. (Faremos em uma única folha todas as vogais.) 
 

4. Recorte os rótulos que comecem com as vogais, observe o exemplo abaixo: 
 

ANEXO  
 

   
 



 

Atividades para o dia 02/ 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) “Aula de Música” 
 

Videoaula “Nem tudo que sobra é lixo... Preservar também é coisa de criança” 
 

 

1. Vamos fazer uma linda árvore? Para isso, vamos utilizar uma garrafa pet (de preferência 
verde) e um rolinho de papel higiênico. 

2. Responsável, recorte o fundo da garrafa, peça para a criança colar no início de uma folha o 
fundo da garrafa, depois dobraremos o rolinho de papel higiênico e cortaremos um dos seus 
lados. Cole um dos lados abaixo do fundo da garrafa pet. 

3. Agora que a árvore está pronta, deixe-a em um ambiente bem bonito. Desenhe a graminha, o 
céu e o sol!  
 

4. Cine pipoca:  
Vamos assistir e apreciar o filme: 
 
“FILME DE DESENHO ANIMADO INFANTIL HD LANÇAMENTO 2020 COMPLETO DUBLADO – 
Robôs” 

                             https://youtu.be/eUQeoS5f16s 
 
 
                   ANEXOS 
 
 
  

 
 

Atividades para o dia 03/ 06 / 2020 

Web aula (Zoom) 

Material necessário: 

 Folha de atividade 9 – “Contando...” 

 Lápis de escrever 

 Lápis de cor 
 

Videoaula Contação de história: “Mamãe natureza”  
 

Atividade(s) 

1. Após assitir ao vídeo da professora, criaremos um móbile. 
2. Para essa atividade utilizaremos: 1 Folha branca, lápis de cor, lã ou barbante, hidrocor e cola 

branca. 
3. Comece desenhando um círculo e três corações. Responsável: recorte o círculo e os corações. 
4. Desenhe no círculo o nosso planeta Terra, utilizando o hidrocor e lápis de cor. 
5. Nos corações, desenhe atitudes que sejam boas para o nosso planeta (Jogar o lixo no lixo., 

Regando as plantinhas!, Economizar água!....) 
6. Recorte três tiras de lã ou barbante. 
7. Vamos colar nossos corações nas pontas das tiras, um coração em cada pontinha.  

https://youtu.be/eUQeoS5f16s


8. Cole as três pontas superiores no círculo “planeta”.  
9. O móbili está pronto! Não se esqueça de registrar e nos enviar!  

 
 
 

 
 

Atividades para o dia 04/ 06 / 2020 
 

Videoaula “Porque é preciso proteger!” 
 

Atividade(s) 

1. Após assistir ao vídeo enviado pela professora, faremos uma linda atividade! 
2. Começaremos lendo a história: https://pt.slideshare.net/Pedritah/o-mundinho-93091766 
3. Para a atividade, utilizaremos: o caderno (enviado no material), revista e jornais, tesoura, 

lápis de cor, hidrocor e cola. 
4. Divida a folha do caderno em duas partes: solicite que a criança faça de um lado um planeta 

poluído e, do outro, um limpo. 
5. Vamos desenhar e pintar o planeta Terra com lápis de cor ou o guache caseiro. 
6. Recorte de revista ou jornais objetos que não podem ser jogados no nosso planetinha e cole-

os em cima ou em volta do planeta poluído. No planeta limpo, vamos colar animais, pessoas 
árvores e flores. 

 
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 (limão)  
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. 
 

 Utilize o seu guache caseiro para pintar seus planetas!  
 
 

            

https://pt.slideshare.net/Pedritah/o-mundinho-93091766


 
  
 

 
 

Atividades para o dia 05/ 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Materiais necessários:  

 Uma garrafa pet pequena 

 Um pouco de grãos (feijões, arroz, canjiquinha...)  
 

Videoaula Música 
 

Atividade(s) 

1. Hoje é Dia do Meio Ambiente! Para comemorar, faremos um brinquedo reciclável com 
rolinho de papel higiênico.  

2. Use a criatividade, não se esqueça de fotografar e nos enviar!  
Sugestões:  
 

 



  

  
 

3. Para comemorar, vamos fazer uma salada de frutas?  
INGREDIENTES  
• 3 maçãs  
•3 bananas  
•2 laranjas  
•10 uvas cortadas ao meio 
•1/2 mamão  
• 7 morangos 
• 1 manga  
Modo de preparo  
1- Corte todas as frutas em pequenos pedaços. 
2- Misture tudo em uma tigela. Aproveite! 
 

 

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. 

 

Sugestões Bônus 

 Vamos Cuidar do Meio Ambiente: https://youtu.be/pT8Oh4307F8 
 

 É PRECISO RECICLAR - TURMA DA MÔNICA: https://youtu.be/kPHJoieNLhk 
 

 DUDECO E SUA TURMA - A NATUREZA É SUA AMIGA [HISTORINHA INFANTIL]: 
https://youtu.be/QAmqz-USvXM 

 
 Proteger a Natureza | Reciclagem Canções para crianças em Português: 

https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4 

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

https://youtu.be/pT8Oh4307F8
https://youtu.be/kPHJoieNLhk
https://youtu.be/QAmqz-USvXM
https://youtu.be/ktZG7g3Nu_4

