
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 5) 
 

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

Período: 01 a 05 de junho 

 

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Meio ambiente – preservação e reciclagem” 

Objetivos: 

→ Utilizar materiais diversos para a contrução de objetos novos. 

→ Desenvolver o raciocínio lógico. 

→ Compreender a importância da reciclagem, para um mundo 
mais limpo. 

→ Classificar objetos de acordo com seu grupo. 

→ Estimular a criatividade. 

→ Desenvolver habilidades manuais. 

 
 

Atividades para o dia 01 / 06 / 2020 

 

Atividades para o dia 02 / 06 / 2020 

 

Videoaula/Atividade 1.Cópia de caderneta (enviaremos a fotografia). 
2.Turma da Monica: Um plano para salvar o planeta. 
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ 
Despois de assistir ao desenho, faça um desenho do que você aprendeu. 

 

Atividades para o dia 03 / 06 / 2020 

 

Atividades para o dia 04 / 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
1.Música – professor Rogério  
2. Festa do pijama. 

 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a ATIVIDADE 9. 
Material necessário: folha da atividade 9, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Videoaula/Atividade 

1.Vídeo amar é cuidar. 
2. Guardar ao longo da semana materiais para confecção de brinquedos reciclados.  
Exemplo: latas de leite, garrafa pet, caixa de suco, rolo de papel higiênico, caixa de pasta de dente 
e o que mais tiver em casa.  

Web aula (Zoom) 1.Educação Física – professor Anderson. 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a ATIVIDADE 16. 
Material necessário: folha da atividade 16, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Videoaula/Atividade Contação de história: mamãe natureza. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ


Videoaula/Atividade Atividade: construa um brinquedo reciclado utilizando os itens que você guardou durante a 
semana. Vamos trabalhar a criatividade? 
Links para se inspirar: https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg  

 

Atividades para o dia 05 / 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da ATIVIDADE 17. 
Material necessário: folha da atividade 15, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Videoaula/Atividade Vídeo de música.  

 
 
 

Sugestões Bônus Jogos com materiais recicláveis: https://www.youtube.com/watch?v=-gwDXyx9tu4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
https://www.youtube.com/watch?v=-gwDXyx9tu4

