
 
 

 
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: 08 a 11 de Setembro 

 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “São tantas emoções...” 

Objetivos: 
 Identificar e interpretar as principais marcas das emoções no 

seu corpo.  

 Estimular o conhecimento das emoções.  

 Desenvolver a linguagem oral e escrita. 

 Ampliar o vocabulário. 

 Favorecer a autoestima. 

 Estimular a interpretação de situações e comportamentos que 
provocam cada emoção e sentimento. 

 

Atividades para o dia 07/09/2020 (Segunda-feira) FERIADO 
 

 

Atividades para o dia 08/09/2020 (Terça-feira) 
 

Web aula (Zoom) 

Aula de Educação Física com o professor Anderson  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:    

 Dentro de uma folha A3 branca ou colorida desenhe cinco corações grandes. Após desenhar, 
enumere todos os corações, do 1 ao 5 (números grandes).  

 

Vídeoaula “Cara de quê?” Professora Rayssa  
 

Atividade(s) 

1. Vamos conhecer uma nova história?  

 

 Para isso, o responsável deve acessar a história "Monstro das cores" de Anna Llenas 

no seguinte link: https://youtu.be/x5c2O90WsmQ 

                                  
                                                                                     

https://youtu.be/x5c2O90WsmQ


 Depois, a criança pode conversar com os seus familiares sobre a história que ouviu: 

 O responsável pode fazer as seguintes perguntas: 

● Qual o título da história? 

● No texto, aparecem cores, que estão relacionadas com as emoções. Quais cores são 

essas?  

● Você saberia dizer como está se sentindo agora?  

             ● Que cor você daria a essa emoção? 

 

Observação: Durante a conversa, o adulto pode retomar a história e ir mostrando as cenas 

para a criança, explicando novamente com suas palavras.  

2. Espelho das emoções... 

 

 Para essa atividade, precisaremos de um espelho. 

 

 A atividade é simples, mas é uma experiência rica em aprendizado!  

 

 Pegue o espelho solicitado e tente reproduzir as emoções da história com seu rosto: 

Alegria, tristeza, raiva, medo, calma e amor.  

 

 Toda atividade deve ser supervisionada por um adulto! 

 

 A família toda pode se envolver nessa “brincadeira”!  

 

                                                        Imagens ilustrativas:  

                                           

                                                                                       

 



 
 

Atividades para o dia 09/09/2020 (Quarta-feira) 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Atividade “Numeral 7”  

 Giz de cera ou lápis de cor (cores variadas)  

 Hidrocor (cores variadas) 

 Lápis e borracha  

 Lantejoulas 

 Cola 

 Cola colorida (Opcional)  

 Vista uma blusa que esteja de acordo com uma das emoções vistas na história “Monstro das 
cores” Exemplo: Blusa rosa (amor), blusa amarela (alegria), blusa verde (calma)... 

 

Atividade(s) 

 
1- Vamos produzir um monstrinho?  

 
 Esse monstrinho deve ter a cor e expressar a emoção que a criança preferir.  

 Cada característica deve ser escolhida e feita pelo(a) aluno(a).  

 Não é necessário que ele seja da mesma cor do monstro da história.  

 Tire uma foto bem bonita com seu monstrinho e envie para as professoras. 

 Não se esqueça de escolher um nome bem divertido para o seu novo amigo!  
 

 Materiais necessários:  

 Um rolinho de papel higiênico ou caixinha de suco  

 Folha colorida para encapar (Caso a família possua, pode utilizar o guache) 

 Hidrocor e cola 

 Par de olhos móveis enviados no kit de materiais ou olhos desenhados em um retalho 
de folha branca 
 

 Passo a passo:  

 Passo 1: Encape o rolinho de papel higiênico ou caixinha de suco com folha colorida ou pinte 
com guache.  

 Passo 2: Cole os olhos (móveis ou feitos com folha branca) . 

 Passo 3: Desenhe a boca com hidrocor ( a criança pode fazer os dentes com folha branca).  

 Passo 4: Faça as pernas e os bracinhos com folha colorida. 

 Passo 5: Decore com pintinhas, manchas, como preferir.  
                                                Imagens para inspiração: 

                

                                                                                             



 

Atividades para o dia 10/09/2020 (Quinta-feira) 
 

Web aula (Zoom) 
Aula de Música com o professor Rogério  
MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 Duas colheres     
 

Atividade(s) 

 
1- Caixinha das emoções...  

 

 Para essa tarefa usaremos os seguintes materiais:  

 “Atividade de recorte nº 20” (enviada no kit 4 de materiais) 

 7 palitos de picolé (enviados no kit 4 de materiais) 

 Giz de cera ou lápis de cor (amarelo, azul, verde, vermelho, preto e rosa)  

 Um recipiente que simbolizará a “caixinha das emoções”. Exemplos: Caixinha de 
sapato (pequena), lata de leite em pó ou uma garrafa pet cortada ao meio.  

 Fita colorida (enviada no kit 2 de materiais)  

 Folhas coloridas 

 Cola  

 

 Passo a passo:  
 

 Passo 1: Realize a “Atividade de recorte nº 20” colorindo todos os monstrinhos de 
acordo com suas emoções.  

          
 Passo 2: Recorte todos os monstrinhos e cole cada um em 1 palito de picolé.  

 Passo 3: Decore sua Caixinha, latinha ou pote das emoções encapando, se necessário, 
com folha colorida. O durex colorido (fita) pode ser utilizado na decoração.  
                                     Para inspiração: 

                                               

                                                  
 

 

  

Alegria                                Confuso (Todas as cores) 

Raiva 

Tristeza 

Medo 

Calma 

Amor/Amado 

 



 Passo 4: Após finalizar os passos anteriores, guarde todos os palitoches de 
monstrinhos dentro da (caixinha, latinha ou pote) das emoções.  

 

 A criança deve utilizar todos os dias essa “caixinha” como meio de expressar suas 
emoções. Os pais devem orientar de acordo com a fala e cor que a criança mostrar.  

 Transmita sempre carinho e tranquilidade à criança, para que ela se sinta 
confortável em expressar seus sentimentos.  

 

Atividades para o dia 11/09/2020 (Sexta-feira) 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Faremos uma aulinha muito especial, a "Festa das emoções", para encerramento do nosso 
projeto.  

 Para isso, vista um acessório e roupas bem coloridas. A família pode enfeitar o ambiente como 
preferir, com o que tiver em casa! 

 

Atividade(s) 

1. Assista ao vídeo da música “Ter emoção é bom” no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xnVlFVZ1VFo 
                    

                                
 

2. Caderno de “Desenho livre”  
 

 A criança deverá desenhar o que quiser ou estiver sentindo.  

 O desenho deve ser feito com lápis grafite. Após, deve ser colorido.  

 A criança pode escrever o nome à esquerda, no topo da folha.      

 
 

 
 
 

 

Desafio da Semana 

 
 Guardar os lápis, giz de cera e hidrocores após as atividades. 
 Arrumar a cama. 
 Alimentar-se sozinho.  
 Organizar seus brinquedos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnVlFVZ1VFo


 

Sugestões Bônus 

 MÚSICA “Sinto o que sinto” do Mundo Bita  

  https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4 
 

 Leiturinha diária:  
A leiturinha diária pode ser feita também antes de dormir, o ideal é que seja de acordo com a 
rotina/disponibilidade de cada família.  
 

 Terça-feira- “Quando me sinto feliz” segue o link: 
https://pt.slideshare.net/susanapereir/37110946-quandomesintofeliz 
 

 Quarta-feira- “Quando me sinto triste” segue o link: 
https://pt.slideshare.net/susanapereir/37112517-quandomesintotriste 
 

 Quinta-feira- “Quando me sinto assustado” segue o link: 
https://pt.slideshare.net/cristina.lares/quando-me-sinto-assustado 

 

 Sexta-feira- “Quando me sinto amado” segue o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=nWb6tOaoR_U 

 Dicionário:  
                    Apetece-me = Desejo  
 

 Aproveitem a leitura!  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4
https://pt.slideshare.net/susanapereir/37110946-quandomesintofeliz
https://pt.slideshare.net/susanapereir/37112517-quandomesintotriste
https://pt.slideshare.net/cristina.lares/quando-me-sinto-assustado
https://www.youtube.com/watch?v=nWb6tOaoR_U

