
 
 

 
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: 03 a 07 de Agosto 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Família... Onde nasce o amor” 

Objetivos: 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Estimular a memória e a percepção visual. 

 Reconhecer e valorizar os membros da família. 

 Dramatizar as famílias através de brincadeira de casinha. 

 Identificar dados relacionados à sua pessoa. 

 Identificar e registrar os dados sobre sua vida. 
 Produzir desenhos e pinturas, representando o papel de cada um na família. 

  
 

Atividades para o dia 03/ 08/ 2020 
 

1. Vamos reunir a família para dançar? 
Junte a família e vamos dançar com muita animação! 

 
Convide os familiares para se sentarem em roda. Conte a eles que faremos um desafio dançante.  
Diga que a brincadeira se chama “Passe a dança”.  

 
Essa a atividade acontecerá em pequenos grupinhos podem ser de 2 em 2. Todos os grupos formarão uma única 
roda no espaço escolhido para a proposta: sala, quarto, varanda... que será como uma roda de dança. 
Entretanto, cada grupo dançará por um tempo no meio da roda, enquanto os outros ficam parados como 
estátuas, até que uma pessoa do grupo que está no centro da roda, dando um passo à frente, faça o movimento 
mostrando que “passará a dança”.  
 

2. Dançar faz nosso corpo se movimentar e nossa mente vibrar; seguem sugestões de músicas para este momento: 
 

 DANÇA DA IMITAÇÃO 
                             https://youtu.be/iIkk2hVajZQ 
 

 Tchutchuê - Pequenos Atos | FitDance Kids (Coreografía) Dance Video 
https://youtu.be/oSwWny1sXNA 
 

 Xô Preguiça - Carrossel - Coreografia | FitDance Kids 
https://youtu.be/BxElQr3Ok2M 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/iIkk2hVajZQ
https://youtu.be/oSwWny1sXNA
https://youtu.be/BxElQr3Ok2M


Atividades para o dia 04/ 08 / 2020 
 

1. Vamos fazer um contação de história?  
Junte a família para esse momento acolhedor. 
 

2.  Acessem o link para ouvi-la:  
https://www.youtube.com/watch?v=lFUY_RROdK0 

 

 
 

3. “Existem várias coisas pelas quais devemos ser gratos. Tente se lembrar de alguma todos os dias.” 
 

Que tal sermos gratos pela nossa família? 
Observe a imagem: 

 
 

4. Orientações:  

 O responsável deverá escrever a frase: “Sou grato (a) por... Ter minha família perto de mim.”   
 
A criança deverá escrever seu próprio nome e fazer um desenho bem caprichado de sua família.  

 O desenho deverá ser feito no caderno de desenho 
 

 Caprichem! 
 

 

Atividades para o dia 05/ 08 / 2020 
 

1. É hora da dança da cadeiraaaa! 
Reúna a família e siga o passo a passo: 
 

2. Escolha as músicas. A dança das cadeiras consiste em caminhar em volta de cadeiras ao som de uma música. 
Quando a música para, os participantes procuram rapidamente uma cadeira e se sentam. 
  

3. Uma pessoa terá que se responsabilizar por começar e parar a música. Ou seja, ela não poderá brincar enquanto 
estiver encarregada dessa tarefa. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFUY_RROdK0


 

4. Faça um círculo com as cadeiras. Essa é uma parte essencial da brincadeira. O mais importante é não se 
esquecer de que o círculo tem que ter uma cadeira a menos do que o número de participantes. Por exemplo, se 
cinco pessoas forem brincar, faça-o com quatro cadeiras. 

 
5. Coloque os acentos das cadeiras virados para fora do círculo. 

Caso não tenha cadeiras à mão, use qualquer coisa que possa servir como um acento. Por exemplo: bancos, 
tapetinhos ou almofadas. 
 

6. Caminhe em volta das cadeiras quando a música começar. É importante que todos andem em círculo e na 
mesma direção, com as mãos para trás. Antes de começar, escolha se vocês irão no sentido horário ou anti-
horário. 
Não é preciso correr, mas também não pode andar muito devagar. 
 

7. Sente-se em uma cadeira quando a música parar. Depois de um tempo, o responsável pela música deve pará-la. 
É nesse momento que os participantes precisam encontrar rapidamente uma cadeira e se sentar. No entanto, 
apesar de todos os esforços, alguém ficará sem cadeira... 
 

8. Saia da roda se você não conseguir se sentar. Mas não saia da brincadeira! Quem perder a chance de se sentar, 
pode ajudar a tocar a música, a retirar a cadeira ao final de cada rodada e o melhor: pode torcer e ajudar a 
animar ainda mais a dança. 
 

9. Tire mais uma cadeira e recomece a música. Está iniciada oficialmente uma nova rodada, os participantes 
podem começar a andar em volta das cadeiras novamente! Continue brincando até que sobre apenas um 
participante.  
 
SUGESTÕES DE MÚSICAS: 

 Any Gabrielly - Saber Quem Sou (De "Moana") 
https://youtu.be/mUVUmG9vOFw?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ 
 

 Música Tema do Filme Frozen - Livre Estou (Let it Go) – FestaBox 
https://youtu.be/9-FyZu55AOg?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ 
 

 O Rei Leão: Hakuna Matata 
https://youtu.be/XpIdeSo1FD0?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ 
 

 Mundo Bita - Viajar pelo Safari [ clipe infantil ] 
https://youtu.be/9WFYuIu7BKA?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ 
 

   
 

Atividades para o dia 06/ 08/ 2020 
 

1. É hora de construir um ser fantástico pra ser o nosso novo amigo! Para esta criação, usaremos os seguintes 
materiais: 

 Separe um frasco de shampoo ou de condicionador, lave-o bem e coloque-o para secar. Depois de 
seco, chame a criançada e junte alguns materiais como folhas coloridas, tesoura e cola. 
 

2. Corte com cuidado bem no meio do frasco, preservando um dos lados, e faça algumas franjas pra dar um toque 
especial. Agora recorte a folha (que pode ser branca, preta ou marrom, mas você pode variar conforme achar 
melhor) e faça detalhes no seu “ser fantástico” colando com cola. 
 

3. Faça os olhos, língua, dentes afiados, manchas, orelhas pontudas e tudo mais que a imaginação permitir. 
 
       Seguem algumas ideias: 
 
 

https://youtu.be/mUVUmG9vOFw?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ
https://youtu.be/9-FyZu55AOg?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ
https://youtu.be/XpIdeSo1FD0?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ
https://youtu.be/9WFYuIu7BKA?list=PLWms8m5x38z5Odhhe1H7in9IVwAZEplZQ


 

   
 

 
 

Atividades para o dia 07/ 08/ 2020 
 

1. Qual a primeira letra da palavra Família?  
Isso mesmo, letra “F”. Vamos fazê-la em nosso caderno de desenho? 
Utilizaremos, hidrocor, lápis de cor, papeis picadinhos e cola. 
 

2. Responsável, faça letra “F” no caderno em tamanho médio.  
Peça para que a criança cole os papeis picadinhos dentro da letrinha. 
Depois peça para que ela faça um desenho da família ao ladro da letra. 
 
SUGESTÃO: 

 
              

 

Sugestões Bônus 

 Mundo Bita - Nossa Família [clipe infantil]: https://youtu.be/s48phnrkZ5w 
 

 Canção da Família - Mateus Santiago (Lyric Video):   https://youtu.be/nzDbmi9LTtE 
 

 As Famílias do Mundinho - Varal de Histórias: https://youtu.be/PAq8OTpIqX8 

 
Dica da Coordenação: 
Acompanhem as publicações diárias no Grupo de Pais. Lá, postaremos “desafios diários” que vão ajudar a criançada a se 
preparar cada vez mais e melhor para os estudos. Contamos com vocês! 
 

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

https://youtu.be/s48phnrkZ5w
https://youtu.be/nzDbmi9LTtE
https://youtu.be/PAq8OTpIqX8

