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: 27 a 30 de abril
Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa
Projeto:Tantos talentos... de tantas formas diferentes!
Objetivos:
 Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões.
 Despertar a curiosidades por diversas profissões.
 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
 Desenvolver a linguagem oral.
 Desenvolver a criatividade.

Atividades para o dia 27/ 04 / 2020
Vídeo aula 1
Atividade(s)

Profissão Manicure
Convidamos os responsáveis a falarem com a criança sobre a profissão que exercem, conversando e
mostrando objetos da profissão. Tirem fotos e curtam o momento juntos!

Atividades para o dia 28 / 04 / 2020
Vídeo aula 2

Atividade(s)

Profissão Cozinheiro
Brincadeira do carteiro – vocês vão precisar de papel, giz de cera, canetinhas... o que tiver disponível
em casa.
A brincadeira consiste em deixar a criança desenhar cartas para as pessoas conhecidas.
Façam envelopes contendo o nome da pessoa presenteada com a carta e façam um cantinho
especial para a criança guardar as cartas.
Falem um pouquinho do que é a profissão do carteito. Sugestão do cantinho das cartas conforme
Anexo 1.

Atividades para o dia 29 / 04 / 2020
Vídeo aula 3

Atividade(s)

Aprendendo várias profissões
Brincando de bombeiro
Vocês vão precisar de copos descartáveis ou plásticos.
Colem ou desenhem chamas nos copos e usem um borrifador com um pouco de água para apagar
as chamas.
Caso não tenham o material, substituam por um regador, uma garrafa com furos, etc..
Será um barato, crianças amam os bombeiros! Sugestão da atividade conforme Anexo 2.

Atividades para o dia 30 / 04 / 2020
Vídeo aula 4

Atividade(s)

O que vou ser quando crescer?
Após a contação da história, chame a criança para brincar e pergunte a ela que trabalho gostaria de
realizar.
De acordo com a resposta, proponha brincadeiras relacionadas à profissão escolhida e solicite,
também, que desenhe.
Façam fotografias desses momentos. Serão únicos e divertidos!

Proposta prática para a Semana
Sugestões Bônus

 Brincar de faxineira – a brincadeira consiste em a criança ajudar na limpeza da
casa ou do cantinho escolhido para arrumar. Não se esqueçam das fotografias.
Como as crianças já conhecem um pouco da profissão do veterinário, que tal
brincar de veterinário, cuidando do bichinho de estimação? Caso não tenham um,
use os bichinhos de pelúcia. Será o máximo essa brincadeira!

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

Anexo 1

Anexo 2

