
 
 

 
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:17a 21de julho 

 
 
 

 

Professor(as):Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto:Emoções e sentimentos- “São tantas emoções...” 

Objetivos: 
→ Estimular a interpretação de situações e comportamentos que 

provocam cada emoção e sentimento. 

→ Estimular o conhecimento das emoções. 

→ Incentivar a criatividade, a imaginação e a fantasia. 

→ Ampliar o vocabulário. 

→ Desenvolver a linguagem oral. 

 
 

Atividades para o dia 31 / 08 / 2020 
 

Videoaula Professora responsável: Larissa “A ilha dos sentimentos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade(s) 

1. Após assistir ao vídeo da professora, faremos uma ilustração da história contada. 
Para essa atividade, utilizaremos: o caderno de desenho, uma folha, lápis de cor, hidrocor, giz de 
cera e cola. 
 
2. Vamos começar reproduzindo um barquinho de papel. Siga o passo a passo: 

              “Como fazer um barco de papel, origami” 
 

 https://youtu.be/CPrdggN48-c 
 

 Depois que o nosso barquinho de papel estiver pronto, vamos colá-lo em nosso 
caderno de desenho, vamos completar fazendo um lindo desenho!  

 
 Use a criatividade! Sugestões: 

 

      

https://youtu.be/CPrdggN48-c


Atividades para o dia 01 / 09/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Anderson  
Material:  
 Uma marcação no chão com fita com qualquer outro material com mais ou menos 1 metro e 
meio  
 
 

 
 

Atividade(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Vamos criar a nossa árvore do afeto? 

 
2. Utilizarmos: Um folha branca ou colorida, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, cola 

branca. 
 

 Iniciaremos essa atividade desenhando uma árvore em uma folha branca ou 
colorida... (Para o caule, podemos utilizar grãos, palitos de fósforo ou picolé.) 
 

 Após, peça para que a criança desenhe um coração para cada membro da casa, 
um coração como fruto dessa árvore. Por exemplo: “Um coração para mamãe, 
outro para o irmão...” 

 
 Peça para que a criança faça um desenho lindo dentro de cada coração, como 

um presente cheio de carinho.  
 

 Permita que ela escolha algum membro da casa para fazer um desenho para ela 
também! 

 
 Não se esqueçam de registrar esses momentos especiais!  

Sugestões: 

      
 

Atividades para o dia 02 / 09 / 2020 

Web aula (Zoom) 
Aula do professor(a): Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: 
Uma folha colorida, uma tesoura, um hidrocor preto e um canudo. 

Atividade(s) 

 
1. É hora da história, vamos convidar a família pra ouvir? 

 
 História “Quando me sinto feliz” 

 
 https://www.slideshare.net/susanapereir/37110946-quandomesintofeliz 

https://www.slideshare.net/susanapereir/37110946-quandomesintofeliz


 
 
 

2. Depois de terminar a leitura da história, é hora de responder algumas 
perguntinhas. Responsável: Faça algumas perguntas sobre a história: 

 

3. Exemplos: De qual sentimento a historinha está falando? 
 

Como podemos expressar a felicidade?  
 
O que mais te deixa feliz? 

 
 Com a observação do responsável, vamos confeccionar o nosso próprio 

coelhinho feliz?! Para produção, utilizaremos os seguintes materiais: EVA ou 

um folha branca (enviado no kit 3), lápis de escrever, hidrocor preto e 

vermelho e uma tesoura. 

Siga o passo a passo: 
 

 Comece desenhando as orelhinhas do nosso coelho no EVA. Desenhe com 
lápis, depois utilize uma tampa redonda e pequena para desenhar o seu rosto 
e um copo para desenhar o seu corpinho. 
 

 No meio do corpinho do nosso coelho, faremos dois círculos bem pequenos, o 
usaremos para por nossos dedinhos. 

 

 Recorte o molde desenhado; os dois círculos desenhados no corpinho devem 
ser cortados por dentro para que não danifique a nossa arte! 

 
 Depois de cortado, vamos enfeitar. Use a sua criatividade!  

 
Sugestões: 
 

 

 
Atividades para o dia 03 / 09/ 2020 

Web aula (Zoom) 

 
Aula do professor(a): Rogério  
Material:  
 
 Um balde de qualquer tamanho 
 
 

 

Atividade(s) 
1. É hora da oficina da criatividade! 

 
2. Vamos criar uma brincadeira... “O boliche das emoções”  



Para essa atividade utilizaremos os seguintes materiais:  
3 ou 4 garrafas pet (Caso não tenham podem mesclar com rolinhos de papel 
higiênico ou papel toalha), folha branca, tesoura, hidrocor, lápis de cor, 3 folhas 
de jornal ou revista, durex ou cola. 
 

3. Siga o passo a passo: 
 

 Recorte a folha branca em 3 ou 4 retângulos. 
 

 Em cada retângulo, desenhe uma expressão: rostinho feliz, triste, assustado e 
chateado...  
 

 Vamos colar cada expressão em uma garrafa ou rolinho... 
 

 Com as folhas de jornal ou revista, faremos uma bolinha.  Junte as folhas e 
amasse bem! 

 
 Nosso jogo está pronto! Vamos jogar?  

 
 Qual expressão caiu primeiro quando arremessou sua bolinha? 

 
 Divirtam-se! 

 

Sugestões: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atividades para o dia 04 / 09/ 2020 

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários:  
▪Atividade "Numeral 6"  
▪Hidrocores  
▪ Lápis e borracha  
▪Cola  
▪Papel crepom (as cores que tiver em casa)  



▪ Lantejoulas 
 

Atividade(s) 

1. Vamos começar a nossa tarde com muita diversão?! 
Para a atividade de hoje, utilizaremos: um prato e frutas e legumes. 
 

 Produziremos um prato das expressões. Use a imaginação na hora de produzir, 
depois conte quantas frutas ou legumes usou para montar o seu rostinho.  
 

 Ele pode estar sorrindo, chorando, assustado, com medo, com sono e com 
muitas outras emoções e sensações...  

 
Sugestões: 
 

 
 

 
 

 “Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 
É ter coragem para ouvir um “não “ 
Ser feliz é deixar viver a criança livre, 
alegre e simples que mora dentro e cada um de nós.” 

Augusto Cury " 
 
 

 

Desafio da Semana 

➢ Ajudar a secar a louça. 
➢ Organizar seus brinquedos. 
➢ Preparar uma receita fácil com família.  
➢ Ilustrar uma história com a massinha.  
➢ Ajudar a tirar poeira da casa. 

 

Sugestões Bônus 

 O Diário de Mika | Minhas Emoções 
https://youtu.be/S4WWJ1zqsA4 

 
 A MÚSICA DOS SENTIMENTOS! Músicas Infantis  

https://youtu.be/pH6YnSb4Rgo 
 

 Música das Cores e Sentimentos | Canções Para Crianças 
                                       https://youtu.be/KBGPBWhiCQo 

https://youtu.be/S4WWJ1zqsA4
https://youtu.be/pH6YnSb4Rgo
https://youtu.be/KBGPBWhiCQo


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


