
 
 

 
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: 16 a 20 de Novembro 

 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Meios de comunicação.” 

Objetivos: 
 Reconhecer que a comunicação é uma 

necessidade básica para entender e ser 
entendido no mundo. 

 Reconhecer a importância e o valor de meio 
de comunicação. 

 Conhecer e diferenciar os tipos e os meios 
que usamos para nos comunicar. 

 Utilizar corretamente alguns dos meios de 
comunicação. 

 
 

Atividades para o dia 16/11/2020 (Segunda-feira)  
 

Vídeoaula Professoras responsáveis: Alana, Larissa e Rayssa. “Comunicar-se”  
 

Atividade(s) 

1. Após assistir o vídeo enviado pelas professoras, usaremos um meio de comunicação 
muito divertido! 

 Vamos confeccionar um telefone sem fio? 
 

2. Sigam o passo a passo: 
Pegue dois copos descartáveis e faça um furinho no fundo de cada copo. Como é 
necessário lidar com um objeto pontiagudo, recomendamos que o responsável faça o 
furinho para segurança da criança. 
Utilize um pedaço de lã ou barbante, passe uma ponta do barbante pelo furinho de 
um dos copos, de fora pra dentro. Dê um nó na extremidade, para ter certeza de que 
ele não sairá de lá. Um pedacinho de fita crepe pode ajudar a ficar ainda mais firme. 
Repita no outro lado do barbante. 
Divirta-se, com a família! 
Pode ser divertido decorar os copos antes de começar; adesivos e cola colorida 
funcionam muito bem. 
Como brincar com telefone de barbante? 
A única regra é: O barbante sempre deve estar bem esticado. Isso garante que as 
vibrações viagem à distância do barbante e cheguem ao outro lado.  
 

3. Algumas ideias de brincadeiras são: 
ABC: Um dos participantes escolhe um objeto ou animal e o outro, que está 
escutando, pode ter papel e lápis para desenhar o que foi dito pelo telefone sem fio. 
Tema: Um participante escolhe um tema, a outro deve responder uma palavra que se 
encaixa naquele tema. 



Com estas dicas de como fazer um telefone de copo, agora é só soltar a criatividade 
e       inventar as brincadeiras mais divertidas! 

 
 

Atividades para o dia 17/11/2020 (Terça-feira) 
 

Web aula (Zoom) 
Educação Física com o Professor Anderson 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:     

 3 círculos nas cores: Vermelho/ Amarelo/ Verde  
 

Atividade(s) 

1. Correio da amizade 
 

 A folha do correio da amizade seguiu no nosso kit 06. 

 Escolha um colega da nossa turma e o presenteie com uma carta bem especial! 

 Pode ser um lindo desenho com seu nome e o nome do colega escolhido. 

  Capriche nas cores e detalhes e, quando terminar, envie uma foto da sua carta para a 
sua professora e então ela enviará para o colega.  

 Será muito especial!  
 

   
 

 
 

Atividades para o dia 18/11/2020 (Quarta-feira)  
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Uma caixinha de remédio (Grande ou média), de sabonete ou perfume (Encapada ou 
pintada)  

 Hidrocor (Cores variadas) 

 Meia folha branca  

 Tesoura e cola 
 
↓ 
↓ 
 



Atividade(s) 

 Hora da leitura: 

 Responsável, leia o texto abaixo para a criança: 
 
ALÔ, ALÔ. COMO VAI? 
QUANTA EMOÇÃO 
COMUNICAR, COMEMORAR 
PALMAS PARA  A COMUNICAÇÃO 
 
 
É O TELEFONE QUE TOCA 
O RÁDIO ANUNCIA 
A TELEVISÃO MOSTRA CENAS 
DO NOSSO DIA-A-DIA 
 
 
É O CORREIO QUE CHEGA 
A INTERNET CLICA O MUNDO NUM BOTÃO 
SONS, IMAGENS, GESTOS, PALAVRAS, 
TUDO ISSO É COMUNICAÇÃO 
 
 
É A SIRENE QUE TOCA 
O GUARDA QUE APITA 
O SEMÁFORO MUDA DE COR 
O GIZ NA LOUSA SE AGITA 
 
 
O BEIJO ESTALA NO ROSTO 
DISPARA O CORAÇÃO 
SORRISOS, ACENOS, CHOROS, ABRAÇOS, 
TUDO ISSO É COMUNICAÇÃO. 
 

1. Após realizar a leitura, faça um desenho com o meio de comunicação que você mais 
gostou de conhecer.  

2. Utilize uma folha branca, lápis de cor, hidrocor e giz de cera.  

 CAPRICHE! 
 
 

 
 

 
 

Atividades para o dia 19/11/2020 (Quinta-feira)  

Web Aula 
(zoom)  

Aula de Música com o professor Rogério 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Folha lisa e lápis de cor. 
 



 

Atividade(s) 

 Vamos falar sobre a “TELEVISÃO” 

 É um meio de comunicação muito usado, por ela recebemos notícias, compartilhamos 

informações e descobrimos coisas novas a todo instante! 

Na TV temos imagens, sons, movimento, aprendizagem, informação e muito mais. 

 

 Responsável pergunte ao seu filho: 

 Quantas televisões temos em casa?  

 O que você mais gostam de assistir?  

 Qual a utilidade da TV?  

 O que podemos aprender com ela? 
 

 Após responder as perguntinhas, criaremos uma TV de sucata. 
 

 Para esta atividade, utilizaremos: 2 pedaços de cano (ou 2 rolinhos de papel toalha), 2 
tampinhas de garrafa, 1 caixa de sapato de adulto, 2 folhas de papel e cola. 
 

 Faça um retângulo no fundo da caixa. 

 Forre com folha de jornal ou revista 

 Encaixe os canos ou rolinhos de papel toalha. 

 Na ponta, cole as tampinhas de garrafa. 
 

 Agora, faça sua história: 

 Desenhe nas folhas, enrole-as como um pergaminho e cole as pontas em cada cano ou 
rolinho. 
 

 Sua TV está pronta, basta rodar e as cenas (desenhos) criados por você vão passando!  
 

 FICOU INCRIVEL, NÉ?! 
 

SUGESTÕES: 

      

 

 

 

 

 



 

     

 
 

Dia 20/11/2020 - FERIADO 

 

Desafio da Semana 
 Vestir duas peças de roupa sozinho. 

 Alimentar se sozinho. 

 Ajudar as regar as plantas. 

 

Sugestões Bônus 

 O gato que ouvia rádio - Varal de Histórias 
 
              https://youtu.be/ZB-SUiPnTzM 
 

 Os Meios de Comunicação | Vídeos Educativos para Crianças 
 

                              https://youtu.be/9_CQ-nrwqyU 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZB-SUiPnTzM
https://youtu.be/9_CQ-nrwqyU

