
 
 

 
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: 14 a 18 de setembro 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: As quatros estações- “O carrossel das estações...” 

Objetivos: 
 Desenvolver a linguagem oral; 

 Estimular a criatividade; 

 Identificar as estações do ano; 

 Incentivo à leitura e a escrita; 

 Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e visual; 

 Conhecer as características das estações outono inverno;  

 Levar a criança a conhecer e diferenciar as estações do ano. 

  
 

Atividades para o dia 14 / 08 / 2020 (Segunda-feira) 
 

Videoaula Professora responsável: Larissa “A árvore sem folhas” 

 1. Após assistir o vídeo da professora, faremos uma árvore do outono. 
 
 Para essa atividade utilizaremos: Uma folha branca A4, 2 folhas coloridas, 

hidrocor, lápis de cor, cola branca e tesoura.  
 
 Começaremos desenhando na folha branca uma árvore e seus galhos, após 

pintaremos essa árvore.  
 Pegue as folhas coloridas, recorte quadradinhos de tamanhos variados. 
 Cole os quadrinhos na árvore, e está pronta!!  

 
2. Utilize o caderno de “DESENHOS LIVRES” e explore a sua imaginação, desenhando 

e explorando de forma espontânea! 
 
Use a criatividade! 
 
Sugestões: 

            



 

Atividades para o dia 15 / 09 / 2020 (Terça- feira) 
 

Web aula (Zoom) 

Professor(a): Anderson 
Materiais: 

 03 objetos de qualquer tamanho (brinquedo, ursinho...) 
 Uma vasilha ou uma caixa de papelão, de Qualquer tamanho  
 01 BEXIGA cheia de tamanho médio. 

 

Atividade(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Vamos criar uma capa para o nosso projeto das estações? 

 
2. Utilizaremos: Hidrocor, lápis de cor, giz de cera e o caderno de desenho. 

 
 Iniciaremos essa atividade desenhando no caderno um sol, uma nuvem, uma 

folha e uma flor. (TODOS NA MESMA FOLHA) 
 

 Use e abuse das cores e da criatividade, essa capa conterá uma característica de 
cada estação. 

 

 Podem também, utilizar os materiais que vocês tem em casa para reproduzir 
cada característica. 

 

 Depois de desenhados, podem pintar, escrever o nome, um título e circular a 
sua estação preferida do ano!  

 

 Permita que a criança faça do jeitinho dela, a liberdade de expressão torna a 

atividade ainda mais especial! 

 

Sugestões: 
 

 
  

 

                             
 
 
 
 



Atividades para o dia 16 / 09 / 2020 (Quarta – feira) 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: 

 Atividade "Numeral 8"  
 Grãos, pode ser: feijão, milho de pipoca ou canjiquinha.  
 Cola 
 Hidrocor (Cores variadas) 
 Lápis e borracha  
 8 círculos já recortados, feitos com retalhos de folhas coloridas. Use uma tampa de garrafa 

pet para molde. 

Atividade(s) 

 
1. É hora da história, vamos convidar a família pra ouvir? 

 
 História “O Diário de Mika | O Outono” 

 
 https://youtu.be/_0AHXDC81Hw 

 
2. Depois de terminar a leitura da história é hora de responder algumas 

perguntinhas:  
 

3. Responsável: Faça algumas perguntas sobre a história; 
 

4. Exemplos: De qual estação do ano a história está falando? 
 

Como podemos expressar o outono?  
 
Quantas folhinhas a mika pegou na história? 

 
O que o vovô da Mika fez com as folhinhas recolhidas? 
 

5. Vamos fazer uma ilustração da história ouvida?! 
 Para essa atividade vamos precisar de: Hidrocor, lápis de cor, giz de cera e do 

caderno de desenho. 
 

 Permita que a criança desenhe livremente. 
 A criança pode escrever o nome à esquerda ou no topo da folha. 

 
Sugestões: 

 
 

 

   
 

 

https://youtu.be/_0AHXDC81Hw


 

Atividades para o dia 17 / 09/ 2020 (Quinta- feira) 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Rogério  
Material:  

 Instrumentos variados  
 

 

Atividade(s) 

1. É hora de se aventurar nas pesquisas de inverno! 
 Vamos lá? 

 
 

 Para essa atividade utilizaremos: Uma revista ou jornal, cola branca e o 
caderno de desenho. 

 
 

2. Comece pesquisando em revistas ou jornais pessoas ou roupas de inverno, 
exemplo: Tocas, luvas, meias, casacos, calças... 
 

3. RECORTE as figuras escolhidas e as cole em seu caderno de desenho. 
 
Responsável, escreva como título da atividade "ROUPAS DE INVERVO" 
 
 
Vocês podem montar, vestir e criar! 

 
 Divirtam-se 

 

Sugestões: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atividades para o dia 18/ 09/ 2020 (Sexta- feira)  

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários:   

 Placa sensorial  
 Massinha de modelar  

 

Atividade(s) 

1. É a hora da foto 
 
 Vamos nos divertir, enquanto estamos aprendendo? 

 
 Para está atividade utilizaremos: Uma foto  do resto criança, 1 folha, cola, 

tesoura, lápis de cor, hidrocor, giz de cera e o caderno de desenho 
 
 

2. No caderno de desenho, faça o desenho de uma touca desenhe como quiser, 
utilize o hidrocor e o lápis de cor ou giz de cera. 

 
3. RECORTE a foto  dando ênfase no rostinho, cole a imagem no caderno de 

desenho.  
 

4. Posicione a foto em baixo da touca... 
 

 Veja como ficou lindo!! 
 
Eai, vocês curtiram o inverno?! 

 
                                  Sugestão: 
 
 
 

                                   
                                                      
 
 
                  
 
 

                                                              " Desenhar é dar vida ao imaginário, 
                                                               é transmitir emoção e sentir o poder 
                                                                do criador em sua criação." 



 
                                                                                                              Ana Rúbia 

 

 

Desafio da Semana 

 Organizar seus brinquedos 
 Fazer uma atividade sozinho(a) 
 Organizar o quarto 
 Regar as plantas 

 

Sugestões Bônus 

  O Outono chegou! - Um Herói do Coração | Desenhos animados 
 
https://youtu.be/WmE9knwHiI4 

 
  Frio - Músicas Infantis | Bichikids 

 
https://youtu.be/5E7OEgjoLqg 
 

 Canção de outono | canções para crianças | rimas em portugues 
 
https://youtu.be/FiDZUt4dXnA 

 

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

    
                                                                                                                                        
 
               

https://youtu.be/WmE9knwHiI4
https://youtu.be/5E7OEgjoLqg
https://youtu.be/FiDZUt4dXnA

