PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil 2)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506

Período: 13 a 17 de julho
Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa
Projeto: “Pequenas doses de alegria”
Objetivos:
→ Despertar atitudes solidárias e vivências artísticas.
→ Estimular o controle dos movimentos corporais e da respiração.
→ Aprimorar a intensidade da atenção e movimentos de membros superiores.
→ Estimular a criatividade, ritmo e coordenação motora ampla.

Atividades para o dia 13 / 07 / 2020
Vídeo aula 1
Atividade(s)

A alegria de repartir
Após assistir ao vídeo sobre a importância de ajudar ao próximo, que tal doar um quilo de alimento?
Junto com sua criança, façam um desenho bem bonito para a família que será agraciada com o
alimento. Solicite a ajuda da criança para separar o alimento a ser doado e colocar o desenho junto
a doação.
Relembrando a Ação Solidária que está sendo realizada:

Sugestões Bônus

Gostaríamos de fazer um convite especial...
Estamos vivendo um momento muito difícil em que nossa sociedade está sofrendo muito.
Muitas pessoas estão passando necessidades. Uma mãe da Educação Infantil tem ajudado
muitas famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Por isso, pedimos que, junto
com sua criança, separe 1 kg de alimento para ser doado através dessa Mãe. A criança
poderá (se quiser) fazer um bilhetinho (do seu jeitinho) para as famílias carentes.
Mais informações: no grupo de WhatsApp

Atividades para o dia 14 / 07 / 2020
Vídeo aula 2
Atividade(s)

Esbanjar alegria!!!
Que tal enfeitar uma almofada ou travesseiro?
Com pano, papel ou material que dispuserem, criem um enfeito original. Desse jeito a brincadeira
cantada “ Toctoc” ficará mais divertida.

Atividades para o dia 15 / 07 / 2020
Vídeo aula 3
Atividade(s)

Contagiar...
Fazer avião de papel e se divertir. Segue vídeo explicativo:
https://youtu.be/EOxFtZKC43k

Atividades para o dia 16 / 07 / 2020
Vídeo aula 4
Quem canta, seus males espanta!
Se você está contente, dance ao som dessa música, cante e imite os comandos.
Atividade(s)
https://youtu.be/bdfEnGVNWJM

Atividades para o dia 17 / 07 / 2020
Vídeo aula 5

Celebrar a vida!

Atividade(s)

Que tal fazer um bolo e confeitar? Faça uma festa entre a família e os brinquedos favoritos.

Proposta prática para a Semana
Sugestões Bônus

Faça um desenho na mão da criança com o objetivo de o desenho se apagar com a
lavagem das mãos. Reforce esse aprendizado!
AudioBook sobre amizade. Segue link: https://youtu.be/yreMGIOIlYw

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

