PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Berçário)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período: 11 a 15 de Maio
Professor(as): Vera Lucia Jordao
Projeto: Minha Cidade
Objetivos:
→ Conhecer o nome da cidade onde mora.
→ Comemorar o aniversário da cidade.
→ Ampliar o vocabulário.
→ Conhecer, valorizar e conservar o ambiente onde vive.
→ Estimular a coordenação motora e dos sentidos (tato, visão e audição)
através da brincadeira.
→ Valorizar datas comemorativas.

At
ividades para o dia 11/ 05 / 2020
Vídeo aula 1
Passeio de trem com a Tia Letícia
Colocar o seu bebê no colo e fazer os movimentos da locomotiva com os braços. Imitar o barulho
Atividade(s)
do trem. “Vamos la?!Piuiiiiii”
Atividades para o dia 12 / 05 / 2020
Vídeo aula 2
Atividade(s)

Atividade: Barquinho de papel, com Tia Cida
Confeccionar barquinhos com cartelas de ovos (isopor).
Encher a banheira de água.
Colocar os barquinhos na água e deixar seu bebê observar os movimentos, dizendo “Lá vai o
barquinho , chuaaaaaa!”.

Atividades para o dia 13 / 05 / 2020
Vídeo aula 3
Atividade(s)

História: “De quem é a festa?”, com Tia Vera
Rasgar pedacinhos de papel jornal e reservar.
Cantar parabéns para Nova Friburgo.
Ao final do Parabéns, jogar os pedacinhos de papel para cima, eles adoram! Cuidado para eles não
colocarem os pedacinhos na boca.

Atividades para o dia 14 / 05 / 2020
Vídeo aula 4
Atividade(s)

Brincadeira: “Inhame na concha”, com Tia Michelle
Colocar inhames dentro de uma caixa.
Cobrir a caixa com um pano.
Deixar o bebê descobrir a caixa, abrir e interagir com o legume, segurando e tateando. Cuidado para
não levar a boca com casca. Após esta atividade , vocês poderão servir o inhame cozido em pedaços.

Atividades para o dia 15 / 05 / 2020
Vídeo aula 5

Educação Física

Proposta prática para a Semana

Mostrar fotos de passeios em família pela cidade.

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

