
 
 

 
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: 18 a 22 de Maio 

Professora: Michelle Klem 

Projeto: Zona Rural e Urbana 

Objetivos: 

 Conhecer e imitar os sons dos bichos. 

 Desenvolver a lateralidade e o ritmo. 

 Desenvolver os conceitos: subir e descer, abrir e fechar. 

 Estimular a fala e a audição através de repetição e imitação. 

 
 

Atividades para o dia 18/ 05 / 2020 

Vídeo aula 1 “Boa tarde! ” 

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/cjONzZPJONc  
2. Vamos brincar na “Fazendinha”? Pegue duas vasilhas e coloque uma distante da outra, em 

uma das vasilhas coloque objetos e brinquedos (a outra ficará vazia). Se tiver mais pessoas 
para brincar, faça uma corrida de quem chegará primeiro e trará mais objetos, para isso é só 
colocar mais uma vasilha vazia ao lado da outra.  

 

Atividades para o dia 19 / 05 / 2020 

Vídeo aula 2 “Brincando com  Sacos” 

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/MgG13r2fVOw  
2. Vamos brincar de corrida no saco? Podemos usar lençol, toalha ou outro pano que dê para 

criança sentar e segurar, o adulto responsável irá puxar o pano devagar pela casa, para a 
criança não desiquilibrar e cair. Essa brincadeira tabalha o equilíbrio e as crianças 
adoram!(Anexo 1) 

 

Atividades para o dia 20 / 05 / 2020 

Vídeo aula 3 História cantada: “Seu Lobato”  

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/lEmoOncDABY  
2. Adivinhe que bicho é!!! Reproduza sons de animais e imite gestos de animais, pergunte à 

criança se ela adivinha que bichinho que é! Nessa atividade trabalharemos a fala, 
ampliaremos o vocabulário da criança, além de trabalharmos a imaginação! 

 

Atividades para o dia 21 / 05 / 2020 

Vídeo aula 4 Brincadeira cantada: “A roda do ônibus”  

Atividade(s) 

1. Música no link: https://youtu.be/lQOAZU4ff3o  
2. Hoje é dia de passear de ônibus, lembra daquela caixa de papelão que foi o vagão do trem e 

o barquinho? Vamos transformá-la em um ônibus e passar pelo campo e pela cidade? Vai 
ser muito legal! Vamos lá pessoal! (Anexo 2) 
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Atividades para o dia 22 / 05 / 2020 

Vídeo aula 5 Música 

Atividade(s) 

1. Onde está a caixa mágica? Hoje nossa brincadeira será muito legal! Pegue uma caixa, pode 
ser um balde ou um cesto, coloque objetos da cozinha, brinquedos e até mesmo legumes, 
cubra com um pano e não deixe a criança ver o que tem dentro, vamos tocar os objetos e 
tentar adivinhar o que é, vamos estimular o tato e reconhecer objetos do dia-a-dia e 
despertar a curiosidade. 

 
 

Sugestões Bônus Música no link: https://youtu.be/Fn9adh4HWUU  

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

 
 
Anexo 1 
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