
 
 

 
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: 30 de março a 03 de abril 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “O Corpo Humano, a Máquina da Vida” 

Objetivos: 

 Conhecer globalmente o próprio corpo. (EI02CG01) 

 Representar graficamente de forma detalhada a figura humana. (EI02CG01) 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 
recortar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

 Usar com desenvoltura os movimentos corporais, articulando mais de um movimento. (EI02CG03) 

 Conhecer e ampliar as possibilidades de uso de diferentes tipos de material. (EI02CG05)  

 Explorar suas possibilidades corporais nas situações de brincadeiras e atividades cotidianas. (EI02CG02) 

 

Atividades para o dia 30 / 03 / 2020 

Vídeo aula Música - As Partes do Corpo (Professora Larissa Kroff) 

Atividade(s) 

1. A criança irá observar seu corpo em um espelho, nomeando suas partes principais.  
(Os pais podem interagir, brincando de dizer as partes do corpo onde as crianças deverão 
colocar a mão, como: cabeça, barriga, umbigo, entre outros.)  

2. Utilizar recortes de revistas para montar um corpo humano. Deve-se usar diferentes partes 
de diferentes corpos.  Ao lado, representar através de desenho.  

Exemplo:  

 
 
Observação: O(A) aluno(a) deve tentar escrever sozinho o próprio nome. Os pais podem ajudar, 
produzindo um nome de apoio e indicando as letras. 
Exemplo:  

   
   

 
 



Atividades para o dia 31 / 03 / 2020 

Vídeo aula 
Oficina de Brinquedo Reciclável (Professora Rayssa Mariano)  
Criação de um boneco com rolinho de papel higiênico, representando algumas partes do corpo 
humano, como: Cabeça, tronco, braços e pernas. 

Atividade(s) 

1. Criar um boneco(a) com rolinho de papel higiênico ou toalha.  
Passo 1- Encapar ou pintar o rolinho de papel higiênico.  
Passo 2- Com auxílio de uma tampa redonda, desenhar a cabeça do boneco(a), as orelhas e recortar. 

 O desenho deve ser feito em uma folha dobrada e recortado com cuidado para que as duas 
partes saiam no recorte.  

Passo 3- Desenhar os olhos, sobrancelhas, o nariz e a boca. Não se esquecer de colorir.  
Passo 4- Vamos criar os braços e as pernas com tiras de revistas ou jornais, dobrando e fazendo o 
movimento de “sanfoninha”.  

 Acompanhe a nossa vídeo aula para aprender “As partes do Corpo” e fazer esse brinquedo 
divertido!  
 

Exemplo: 

     
        

 

Atividades para o dia 01 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música (Professor Rogério) 

Atividade(s) 

1. Pesquisar na internet uma imagem do “Esqueleto humano”. (Imagem 1) 
2. Com ajuda de um adulto, desenhar o crânio e montar o esqueleto utilizando cotonetes, 

palitos de dente, macarrão ou fósforo.  (Imagens 2, 3, 4 e 5)  
 Observe as imagens:   

 

   
 

    Imagem 1                                          Imagem 2                              Imagem 3        
 
    



      
 
                 Imagem 4                                         Imagem 5  
Com macarrão (espaguete e parafuso)             Com palitos de fósforo. 

 
3. Assistir ao vídeo “Caillou e o Esqueleto”, no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lchl8KKPJc4&t=857s  

 Início do Episódio: 7min e 20s  

 Término do Episódio: 14min e 40s (de acordo com o tema trabalhado)  

 

Atividades para o dia 02 / 04 / 2020 

Vídeo aula Educação Física (Professor Anderson) 

Atividade(s) 

Brincadeiras Psicomotoras:  
1. Brincadeira com a bacia de água  

Materiais necessários:  
 1 cadeirinha ou banquinho 
 2 bacias ou baldes 
 Alguns brinquedos ou bolinhas  
 Água  

          Orientações: 

 Os alunos deverão colocar os brinquedos ou bolinhas em uma das bacias, que estará com 
água.  

 Sentar-se na cadeira e tentar retirar (apenas com os pés) os brinquedos que estão na bacia 
com água, colocando-os na bacia sem a água.  

 Observar se os objetos afundam ou boiam quando colocados na água.  
             Observe as imagens:  

     
 

2. Brincadeiras em família: *De acordo com o espaço que cada família dispõe! 
 Pular corda  
 Pega-pega  
 Esconde-esconde  
 Jogar futebol  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lchl8KKPJc4&t=857s


 Observações:  
É sempre importante lembrar o quanto essas atividades são essenciais para o nosso corpo e que elas 
dependem de membros importantes: braços e pernas, mãos e pés, além dos olhos, ouvidos...  

 

Atividades para o dia 03 / 04 / 2020 

Vídeo aula Os dez amigos (Professoras Larissa e Rayssa) 

Atividade(s) 

 Que tal produzir com nossos dedos maravilhosos uma massinha de modelar caseira? 
 

Para fazer a sua massinha você vai precisar de: 

Meia xícara de sal 

2 xícaras de farinha de trigo 

1 xícara de água 

2 colheres de sopa de óleo 

 Para finalizar, misture todos os ingredientes até que tenha consistência de massinha de modelar.  

Sugestão:  

Para adicionar cor a sua massinha, você pode utilizar colorau (colorífico), suco em pó, corante 
alimentício, ou guache.   
 
Dicas para enriquecer a atividade:  

1. Sugerir que eles modelem as letras de seu nome. (Podem utilizar o apoio.)  
2. Sugerir que eles tentem modelar alguns números.  

 

 
 

 

Proposta prática para a Semana 

 Alimentar-se sozinho.  
 Vestir uma peça de roupa sozinho. 
 Organizar seus brinquedos.  
 Ajudar a regar as plantas. 
 Tirar a própria roupa antes do banho. 

Sugestão Bônus 

 Quarentena da Charlott  
https://www.youtube.com/watch?v=5rLGlL3sl9I 

 Música: Lava as Mãos / Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

 O patinho feio (Varal de Histórias) 
https://www.youtube.com/watch?v=aebk_g4p-WA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5rLGlL3sl9I
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=aebk_g4p-WA

