
 
 

 
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: 27 a 30 de abril 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano  

Projeto: Tantos talentos... de tantas formas diferentes! 

Objetivos: 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita.  

 Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões. 

 Desenvolver a criatividade. 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações diversas. 

 Despertar a curiosidades por diversas profissões. 

 
 

Atividades para o dia 27/ 04 / 2020 

Vídeo aula  Vamos trabalhar?  

Atividade(s) 

1. Explorar juntos conhecimentos prévios sobre o assunto “Trabalho”, com perguntas como: 

 O que é trabalhar? 

 Quem na sua família trabalha?  

 Por que os adultos precisam trabalhar?  

 Qual profissão você deseja seguir quando crescer?  
2. Assistir ao Vídeo da Música “Profissões”, no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA&t=12s 
3. Realizar a atividade “O que vou ser quando crescer.”  

Materiais necessários:  

 Meia folha branca  

 1 folha de Jornal ou Revista 

 Hidrocor, lápis de cor ou giz de cera. (A opção que tiver em casa)  

 Caderno de desenho (enviado no Kit de Materiais)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA&t=12s


Atividades para o dia 28 / 04 / 2020 

Vídeo aula “É doce ou salgado?” 

Atividade(s) 

1. Assistir ao Vídeo: “Todos em um dia de Trabalho” Caillou, no link:  
https://youtu.be/Z6vB-l2NN40 

2. Brincadeira de “Faz-de-contas” 
 Reúna a família para brincar das profissões.  
Para isso a criança precisará utilizar alguns de seus brinquedos, que lembrem a profissão que ela 
escolherá na brincadeira.  
Por exemplo:  
Veterinária- Animais de pelúcia  
 Professor- Papel, caneta, livros ou um quadro. 
Observação: A criança deverá utilizar brinquedos e objetos que possui em casa, como: Kits de 
médico, carrinhos, bonecas, telefone, panelinhas entre outros.  
 Observe as imagens: 

   
 

3. Realizar “Atividade 6: É doce ou salgado?” (Folha A3 impressa, enviada pela escola.) 
Explicada na videoaula.  

 

 
 

Atividades para o dia 29 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Música (Professor Rogério)  

Atividade(s) 

1. Oficina Culinária com a Família. Vamos brincar de Cozinheiro?  

 Escolher com a família uma receita bem fácil e gostosa para prepararem juntos.  
 

2. O que acham de contar alguns objetos da cozinha de sua casa?  

 Colheres, vasilhas e panelas.  
 

3. Entrevistar os adultos da casa para descobrir as suas profissões.  

 Registrar a entrevista em seu caderno, com um desenho.  
 

 
 

 
 

https://youtu.be/Z6vB-l2NN40


Atividades para o dia 30 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Educação Física (Professor Anderson) 

Atividade(s) 

1. Leitura do Poema de Pedro Bandeira.  
O QUE É QUE EU VOU SER?  
 
BETE QUE SER BAILARINA,  
ZÉ QUER SER AVIADOR. 
CARLOS VAI PLANTAR BATATA 
JUCA QUER SER UM ATOR. 
 
CAMILA GOSTA DE MÚSICA. 
PATRÍCIA QUER DESENHAR.  
UMA VAI PEGNDO O LÁPIS,  
A OUTRA PÕE-SE A CANTAR. 
 
MA EU NÃO SEI SE VOU SER  
POETA, DOUTORA OU ATRIZ. 
HOJE EU SÓ SEI UMA COISA:  
QUERO SER MUITO FELIZ!  
 

2. Realizar uma maletinha de médico (a). Para isso vamos utilizar os seguintes materiais:  

 1 folha A3 Branca (Enviada pela escola no kit de materiais)  

 Revistas 

 1 Cotonete e Algodão (opcional)  

 Hidrocor ou giz de cera  
Observação: A imagem é apenas para inspiração. Ela pode ser adaptada aos materiais que tem em 
casa. Os instrumentos médicos também podem ser desenhados.  
 

 
 

Proposta prática para a Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Regar as plantas. 
 Abrir e fechar potes. 
 Arrumar a própria cama. 
 Guardar os brinquedos. 
 Tirar a própria roupa antes do banho. 

Sugestões Bônus 

 Tampa dos números. Observe o vídeo, no link:   
https://pin.it/38z5Dni 

 Praticar escrita de números, vogais e do nome na caixa sensorial enviada 
no plano 5 (feita com farinha, fubá ou açúcar)  

https://pin.it/38z5Dni


 
 

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


