
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Berçário) 
 

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

Período: 27 a 30 de abril 

Professor(as):  Vera Lucia Jordão 

Projeto: Tantos talentos... de tantas formas diferentes! 

Objetivos: 
→ Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões. 
→ Despertar a curiosidade por diversas profissões. 
→ Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades, em situações diversas. 
→ Desenvolver a linguagem oral. 
→ Desenvolver a criatividade. 

 

Atividades para o dia 27/ 04 / 2020 

Vídeo aula Música “Palminhas, palminhas’’ 

Atividade(s) 
Cantar a música e gesticular com as mãos. 
Enfatizar os conceitos: à frente e atrás , forte e fraco. 

 

Atividades para o dia 28 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música “De abóbora faz melão” 

Atividade(s) 

Brincar com utensílios domésticos (seguros para a criança). 
Imitar a cozinheira fazendo bolos e comidinhas, fazendo o movimento circular dentro de uma tigela. 
Chamar a atenção do seu bebê para o som emitido pelo batedor de bolo (fouet) e pela colher na 
travessa.  
Estimular o movimento de abrir e fechar as mãos. 

 

Atividades para o dia 29 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música “Marcha soldado” 

Atividade(s) 
Fazer um chapéu do soldado usando folhas de jornal. 
Usar um apito para começar a brincadeira. 
Começar a brincadeira imitando o soldado, marchando, andando e pulando. 

 

Atividades para o dia 30 / 04 / 2020 

Vídeo aula Música “Motorista” 

Atividade(s) 
Fazer uma pista no chão com giz ou um tapete, coberta etc.. 
Andar com o carrinho do bebê pelo circuito, cantando e buzinando. 
Brincar de “dentro e fora”, entrando e saindo com o bebê da área delimitada. 

 

Proposta prática para a Semana 
 Tem surpresa pintando por aí! Separe fotos da mamãe com o seu bebê em 

várias situações e envie-as para o whatsapp  da educação infantil até o dia 29. 

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

 

 

 

 


