
 
 

 
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: 04 a 08 de maio 

 
 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Borbosa. 

Projeto: “MÃE – Sempre compartilhando amor...” 

Objetivos: 

 Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

 Desenvolver a capacidade interpretativa, a criatividade e a abstração. 

 Desenvolver o raciocínio lógico. 

 Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura materna. 

 Identificar algumas das características da mãe (conhecê-la). 

 Inspirar a colaboração para com a família. 

 
 

Atividades para o dia 04/ 05 / 2020 
 

Videoaula Poesia “Segredinho” 
 

Atividade(s) 

Álbum de momentos com a mamãe 
Reúna fotos desde a gestação até a data atual. 
Converse com a criança sobre o amor materno e enfatize a palavra: mamãe, amor e filho.  
Sugestão: Faça uma colagem junto com a criança ou um vídeo no celular. Vocês terão momentos 
únicos de ternura e amor. Não deixem de compartilhar conosco esse momento tão importante! 
(Anexo 1) 

 
 

Atividades para o dia 05/ 05 / 2020 
 

Videoaula Música: “Sopa da mamãe” 
 

Atividade(s) 

Que tal um piquenique para a mamãe? 
Você sabe o que a mamãe mais gosta de comer? Se sabe, leve-a para um piquenique no cantinho da 
casa onde ela mais gosta de ficar. 
Aproveite para dar entonação às palavras “piquenique” e “amor materno”. (Anexo 2) 

 
 

Atividades para o dia 06/ 05 / 2020 
 

Videoaula História: “Uma rosa para mamãe”  
 

Atividade(s) 

Ensaio fotográfico com a mamãe 
Escolha três (03) objetos dos quais a mamãe goste muito e use-os para tirarem fotos lindas com a 
mamãe! 
Aproveite para fazer com as crianças a contagem desses objetos. 



 

Atividades para o dia 07/ 05 / 2020 
 

Videoaula Atividade: “A salada de frutas da mamãe”. 
 

Atividade(s) 

Que tal fazer um desafio com a mamãe? 
Monte um corredor raio laser usando papel crepom colorido, fita, fita crepe, barbante ou qualquer 
outro material que tiver disponível em casa. 
O desafio consiste em passar pelos raios sem atingí-los. 
Será quem ganha o desafio? Aposte, brinque e seja feliz! (Anexo 3) 

 
 

Atividades para o dia 08/ 05 / 2020 
 

Videoaula Aula de Educação Física 
 

Atividade(s) 
Crie um circuito psicomotor para passear com a mamãe. 
Ande sobre as linhas com a criança e quem chegar primeiro ganhará muitos beijinhos. 
Use toda a criatividade e convide, também, os brinquedos preferidos da criança. (Anexo 4) 

 
 

Desafio da Semana 

Higienizar os brinquedos após o uso. 
Fale com as crianças sobre a importância de manter os brinquedos limpinhos.  
Sugestão: Brinquedos que podem ser molhados podem ser lavados pela criança ou limpos com  
álcool.  

 

Sugestões Bônus 
Cine pipoquinha com a mamãe. Sugestão de vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=pryfElVt9kU 

 
OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pryfElVt9kU

