PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Berçário)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período: 20 a 24 de abril
Professor(a): Vera Lucia Jordão
Projeto: “Era uma casa...”
Objetivos:
→ Reconhecer o seu tipo de moradia.
→ Reconhecer as pessoas que compartilham a casa.
→ Identificar os cômodos da sua casa, nomeando-os e reconhecendo a função
de cada um.
→ Ampliar o vocabulário.
→ Desenvolver a coordenação visuomotora.
→ Reconhecer-se como membro da família.
→ Incentivar as crianças na cooperação de tarefas de casa.
→ Promover a socialização do bebê com os adultos da casa.
→ Estimular o jogo simbólico.

Atividades para o dia 20 / 04 / 2020
Vídeo aula

Atividade(s)

“Tá todo mundo em casa” (Professora Vera Lucia Jordão)
1. Fazer uma casa de dobradura.
2. Fixá-la na parede.
3. Falar com o bebê: “Esta é nossa casa! De que cor ela é? Quem mora aqui?’’
4. Colocar a foto de cada membro da família na dobradura da casa, falar seus nomes e qual o seu
papel dentro da casa. Ex: ‘’Quem é esta? A mamãe! A mamãe faz...’’
5. Se tiver algum animal, falar o nome dele também e colocar a sua foto ou mostrá-lo ao bebê.

Atividades para o dia 22 / 04 / 2020
“Música Fui morar numa casinha...” (Professora Vera Lucia Jordão)
Vídeo aula
Aula de Música (Professor Rogério Duarte)
1. Montar uma casa com caixa de papelão ou uma cabaninha usando cadeiras e lençol.
2. Sugerir: ‘’VAMOS BRINCAR DE CASINHA?’’
3. Iniciar um jogo simbólico com a criança;
Atividade(s)
Mamãe está com fome, vamos fazer comidinha? Mamãe está com sono, onde posso dormir?
4. Deixar a criança brincar livremente na casinha, entrando e saindo.
5. Ao final da brincadeira, cantar a música : ‘’Cata aqui, cata ali, vamos ajudar… Depois da
brincadeira, vamos arrumar!’’
Atividades para o dia 24 / 04 / 2020
“Brincadeira Quem será que mora na casinha...” (Professora Vera Lucia Jordão)
Vídeo aula
Aula de Educação Física (Professor Anderson)
1. Assistir ao vídeo ´´ QUEM MORA NA CASINHA……...?´´
Atividade(s)
2. Imitar os animais, quando a porta da casa se abrir.

Proposta prática para a Semana

Sugestões Bônus

 Colocar uma música relaxante, contar uma história ou cantarolar uma música
na hora do soninho.
 Fazer um vídeo ou tirar fotos da brincadeira na casinha.
 Hora do banho divertida! Distribuir brinquedos e livros de banho, conversar,
cantar e interagir com o seu bebê.
 NÃO SE ESQUEÇA DE REGISTRAR ESSE MOMENTO! FAÇA VÍDEOS E FOTOS,
VAMOS ADORAR CONHECER UM POUQUINHO DA SUA ROTINA EM CASA.

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