
 
 

 
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: 25 a 29 de Maio 

Professor(as):  Michelle Klem 

Projeto: Resgatando Memórias: brincadeiras e cantigas 

Objetivos: 

 Aperfeiçoar os movimentos de arremesso e equilíbrio. 

 Aprimorar a coordenação de braços e pernas. 

 Resgatar brincadeiras e cantigas. 

 Estimular a linguagem oral. 

 Explorar imaginação e criatividade. 

 Desenvolver o imaginário através do lúdico (história). 

 
 

Atividades para o dia 25/ 05 / 2020 

Vídeo aula 1 1,2,3... é hora de brincar! 

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/0hhz7KSEIAE  
2. Vamos fazer uma peteca? Podemos usar materiais que temos em casa como: jornal, um 

pedaço de tecido ou outros materiais maleáveis. Aproveitem para brincarem juntos! 

 
 

Atividades para o dia 26 / 05 / 2020 

Vídeo aula 2 Atividade com corda 

Atividade(s) 
1. Música no link: https://youtu.be/fRIMgmEiKHc  
2. Que tal pular corda? Aproveitando a sugestão do vídeo da professora Letícia, vejam quantas 

dicas legais para brincar com a corda. 

 

 

https://youtu.be/0hhz7KSEIAE
https://youtu.be/fRIMgmEiKHc


 
 

Atividades para o dia 27 / 05 / 2020 

Vídeo aula 3 Está na hora da história... 

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/goZrICuf5Vw  
2. Hoje vocês ouviram a história “O Patinho que não gostava de tomar banho”. Vamos 

aproveitar o dia de hoje para contar histórias, brincar de faz-de-conta e ter acesso aos 
livros! É assim que incentivamos os pequenos a serem grandes leitores. 

 

Atividades para o dia 28 / 05 / 2020 

Vídeo aula 4 Brincando e cantando, eu vou aprendendo 

Atividade(s) 
1. Música no link: https://youtu.be/xo9UdXIDBlo  
2. Hoje é dia cantar e brincar! Chame a família para brincar de “serra-serra-serrador”; todos 

gostam! 

 
 

Atividades para o dia 29 / 05 / 2020 

Vídeo aula 5 Educação Física 

Atividade(s) 
1. Música no link: https://youtu.be/8cBPScRXYtM  
2. Hoje vamos brincar, cantar e aprender! Aproveitem para aprender cantando! 

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

                               

https://youtu.be/goZrICuf5Vw
https://youtu.be/xo9UdXIDBlo
https://youtu.be/8cBPScRXYtM

