PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil 2)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período:15 a 19 de junho
Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa
Projeto: Festa Junina
Objetivos:
 Conhecer um pouco da nossa cultura e das nossas tradições.
 Desenvolver a coordenação motora, equilíbrio e lateralidade.
 Estimular o desenvolvimento da concentração, criatividade e percepção
visual.
 Favorecer o desenvolvimento intelectual e motor através da música.

Atividades para o dia 15 / 06 / 2020
Vídeo aula 1

“A festança vai começar! Anarriê, alavantú!”
Vamos fazer uma fogueira? Material necessário: rolos de papel higiênico, papel colorido e cola ou
durex. Segue sugestão da atividade.

Atividade(s)

Atividades para o dia 16 / 06 / 2020
Vídeo aula 2

Atividade(s)

“Sanfona”
Que tal tentar fazer uma sanfona? Se não puder, tudo bem. Dancem em roda ao som de músicas
juninas. O importante é se dirvertir.
Músicas do vídeo da professora Letícia como sugestão:
https://www.youtube.com/watch?v=bx0eMcBz36s
https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8

Atividades para o dia 17 / 06 / 2020
Vídeo aula 3

Atividade(s)

“História: Fogo no céu”
Que tal confeccionar um balão?
Material necessário: folhas coloridas, folha A3, cola, tesoura (o manuseio da tesoura ficará de
responsabilidade do adulto responsável).
Sugestão para confeccionar o balão:

Atividades para o dia 18 / 06 / 2020
Vídeo aula 4
Atividade(s)

“Boliche junino”
Após assistir ao vídeo “Boliche junino”, juntem garrafas pets e façam um boliche bem caprichado.
Divirtam-se muito no arraiá da casa de vocês.

Atividades para o dia 19 / 06 / 2020
Vídeo aula 5

“Aula de música”
Pescaria:
Você vai precisar de 2 bacias (1 vazia e 1 com água), tampinhas ou brinquedos que podem ser
colocados na água e 1 peneira, concha ou colher grande.
A criança vai pescar o objeto na bacia com água e transferi-lo para a bacia vazia.
Segue anexo abaixo para ilustrar.

Atividade(s)

Proposta prática para a Semana
Sugestões Bônus

 Barraca do beijo: dar beijinhos na mamãe todos os dias e tirar lindas fotos
desse momento.
 https://youtu.be/ueTMLzcYcu0

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

