
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 13 a 17 de julho 

 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “PEQUENAS DOSES DE ALEGRIA” 

Objetivos: 

 Aumentar o repertório infantil de 

brincadeiras. 

 Participar de situações de socialização 

durante as aulinhas ao vivo. 

 Construir brinquedos com sucatas. 

 Registrar o brincar de diferentes formas. 

 

 
 

Atividades para o dia 06/ 07/ 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

 

1. Videoaula 1: “A alegria de repartir! ” (Professoras Silvia e Fernanda) 

 

2. Comente com seu(sua) filho(a) algumas situações ou acontecimentos que reforcem a 

importância da solidariedade e conversem sobre o que essa atitude gerou em quem 

recebeu a ajuda. Isso ajudará a criança a entender que tanto quem é solidário como 

quem recebe solidariedade são presenteados. É importante também que os pais 

reflitam com as crianças sobre como elas poderiam colaborar, ajudar ou cooperar para 

o bem-estar coletivo. 

 

3. Assista ao vídeo a seguir, que fala sobre o “Compartilhar na infância” 

Mundo Bita - Meu, Seu, Nosso (clipe infantil) 

Link para o acesso: https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI 

 
 

Atividades para o dia 13/ 07/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Aula de Educação Física ao vivo com o Professor Anderson: 

 “Dance como puder!”: Separe uma roupa bem leve para que a criança explore bem os 
movimentos.   

 Material necessário: 2 bexigas (balões de aniversário) com cores diferentes (cor 
opcional).Encher as duas no tamanho médio.  
Obs.: As bexigas podem ser substituídas por sacolas de supermercado. 

 ‘ 

https://www.youtube.com/watch?v=FH4EDYF1frI


Videoaula/Atividade(s) 

 

1. Videoaula 2: História “Esbanjar alegria! ” (Professoras Letícia e Aparecida) 

 

2. Labirinto divertido:  

MATERIAS NECESSÁRIOS: 

 Tiras de papel crepom (Pegue a sobra do Kit escolar) 

 Durex 

 

 

Cole as pontas do crepom na 

parede com o durex 

conformea foto ao lado e 

divirtam-se! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atividades para o dia 14/ 07 / 2020 
 

Videoaula/Atividade(s) 

 

1. Videoaula 3: “Contagiar...” (Professor Rogério) 

 

2. Mãos na massa: As massinhas de modelar não podem faltar, as crianças adoram! Você 

sabia que dá para fazer massinha com o que temos em casa? E que nossas crianças 

podem participar da preparação dessa receita?  

 

RECEITA 

 2 xícaras de farinha de trigo 

 1 xícara de sal 

 1/2 xícara de água 

 Tinta guache (ou corante alimentício) da cor que vocês tiverem e escolherem 

 

MODO DE FAZER 

 Numa tigela, misture todos os ingredientes e amasse bem até ficar boa para modelar. 

Se necessário coloque mais água ou farinha até chegar à consistência de massinha. 

Guarde em saco plástico.  

 Criem juntos cenários, comidinhas e permita que sua criança seja o protagonista dessa 

brincadeira.  

 Observação:  Você precisará da massinha para realizar uma atividade do dia seguinte, 

que será a confecção de um microfone. Esse microfone poderá ser usado na aula 

online do dia 15/: “A hora do Show! ” 

 
 



Atividades para o dia 15/ 07 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Hora do Show: “Músicas que inspiram e alegram” – Professor Rogério 
Neste dia pedimos às famílias que se vistam com uma das cores a seguir: 
(Camisa, acessórios etc.…) 
 

 Vermelho 

 Azul escuro 

 Amarelo 

 Verde 

 Laranja  

 Rosa 

 Azul claro 

 Roxo 
 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 4: “Quem canta, seus males espanta! ” (Professoras Larissa e Rayssa) 

 

2. Confecção de um microfone de brinquedo: 

 

MATERIAS NECESSÁRIOS:  

 1 rolinho de papel higiênico, papel toalha ou de papel alumínio 

 1 bolinha de papel ou de massinha 

 Cola branca 

 Canetinhas, tintas e o que mais você tiver para decorar o microfone 

 

COMO FAZER: 

 Cole a bolinha de papel no rolinho. Se o rolinho for de papel toalha ou de alumínio, 

você pode cortá-lo ao meio e fazer dois microfones. Se você fizer com a massinha não 

precisará de cola. Basta fazer uma bola de massinha para colocar no rolinho, apertando 

a massinha para ela aderir e não cair. Depois é só decorar, deixar secar, cantar e se 

divertir muito! 

 
 

Atividades para o dia 16/ 07 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1. Momentos que merecem ser comemorados: 
“Comemoração dos aniversários do semestre” 

 Vale preparar uma receita caseira de um bolinho (simples) para aproveitar com sua 
criança. 

 

Videoaula/Atividade(s) 

1. Videoaula 5: “Celebrar a vida! ” (Professoras Vera, Michelle) 

 

 Aproveite o momento festivo do dia... 

Vocês sabiam que a cozinha é um ótimo espaço para estreitar a sua relação com 

seu(sua) filho(a)? A cozinha pode ser lúdica e segura, basta que você oriente e 

acompanhe a criança na brincadeira. Fazer um bolo, gelatina ou salada de furas com os 

pequenos é importante tanto para distraí-los quanto para ajudar a introduzir alimentos 

mais saudáveis na dieta deles.  

 
 

Desafio da Semana 

1. Separar e organizar os brinquedos: peça a criança para separar por cor ou por tamanho 
e depois coloque no cesto.  

2. Levar o pratinho para a pia depois de almoçar. 
3. Colocar a sua roupa suja no cesto para lavar.  



 

Sugestões Bônus 

1. Relembrando a Ação Solidária que está sendo realizada: 
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 de nossa turminha 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 

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


