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: 30 de março a 03 de abril
Professor(as):Fernanda Klên e Silvia Helena
Projeto: “O Corpo Humano, a Máquina da Vida”
Objetivos:
 Aprimorar a interpretação cognitiva através do uso dos sentidos da audição e visão (como e quando usamos
cada um deles e para quê).
 Trabalhar o autoconhecimento.
 Estimular e desenvolver a coordenação motora.

Atividades para o dia 30 / 03 / 20201
Vídeo aula
Atividade(s)

“Introdução aos cinco sentidos” (Professora FERNANDA)
 Vamos descobrir de quem é a voz?
 Pedir a familiares por meio de aplicativos que gravem pequenos áudios para que a criança
identifique quem está falando.

Atividades para o dia 31 / 03 / 2020
Vídeo aula

Atividade(s)

“Que som é esse?” (Professora FERNANDA)
 Vamos brincar de telefone sem fio?
Chame todos que estiverem em casa, faça uma roda e diga pequena frase no ouvido de cada
pessoa. (Tem que ser bem baixo para ninguém ouvir).
No final, vamos ver qual mensagem chegou.
 Que tal construirmos um chocalho com objetos recicláveis? Podemos usar copos
descartáveis iguais ao do Anexo 1, copinhos de iougurtes, garrafinhas descartáveis etc..
Depois de pronto, podemos cantar e chacoalhar o instrumento, de acordo com o ritmo da
música.

Atividades para o dia 01 / 04 / 2020
Vídeo aula

Atividade(s)

1

“Os cinco sentidos – A visão” (Professora SILVIA)
 Vamos ajudar o meio ambiente? Que tal construirmos um binóculo de rolinho de papel
higiênico?
O que iremos utilizar?
 2 rolos de papel higiênico, fita ou lã, cola e muita criatividade. Anexo 2.
 Agora é só dar asas à imaginação. Faça um percurso pela casa (ou jardim), procurando
objetos bem pequenos.
 Registre esse momento. Daremos continuidade a este estudo, montando uma linda
história.

Todas as atividades foram planejadas para serem orientadas e supervisionadas por um adulto.

Atividades para o dia 02 / 04 / 2020
Vídeo aula
Atividade(s)

Música (Professor Rogério)
 Agora é a sua vez! Após assistir à aula do Professor Rogério, tape os olhos da sua criança,
pegue objetos e faça barulhos com os mesmos. Peça para ela adivinhar qual é o objeto.
 Assista ao vídeo sobre os cinco sentidos e cante com o Patati e Patatá:
https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs

Atividades para o dia 03 / 04 / 2020
Vídeo aula
Atividade(s)

Educação Física (Professor Anderson)
 Após assistir ao vídeo do professor Anderson, utilize pequenos objetos ou tampinhas de
garrafa pet e coloque-os dispostos na folha, conforme o Anexo 3, e peça para que seu(sua)
filho(a) os contorne.

Proposta prática para a Semana

Sugestão Bônus

 Junte a família, faça uma roda e dance e cante com a música “Palavra
Cantada | Imitando os Bichos”
https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA
Desafie seu (sua) filho (a) com um barbante ou outro material parecido a colocá-lo
por dentro do buraco de um CD. (Anexo 4)

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

Anexo 1:

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

