
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 5) 
 

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

Período: 15 a 19 de junho       

        

 

Professor(as): Julia Regly e Renata Bohrer 

Projeto: “Festa Junina” 

Objetivos: 

 Conhecer sobre as características de uma festa junina. 

 Utilizar materiais diversos com objetivos específicos. 

 Desenvolver habilidades manuais. 

 Estimular a criatividade. 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático. 

 Trabalhar os algarismos 0, 1, 2 e 3. 

 Conhecer as letras A, B e C. 

 Desenvolver o direcionamento da escrita dos múmeros e das 
letras. 

 
 

Atividades para o dia 15 / 06 / 2020 

 

Atividades para o dia 16 / 06 / 2020 

 

Videoaula/Atividade 1. Vídeo de hoje: “Culinária junina” (Professora Larissa) 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Realizar a receita sugerida na atividade proposta no vídeo. 
INGREDIENTES: 
- 1 xícara de milho de pipoca 
- 2 colheres (de sopa) de óleo 
OBS.: Podem também usar pipoca de microondas no sabor Natural, com ou sem sal, você 
escolhe. Não use sabores amanteigados ou fortes, como manteiga, queijo, pizza etc  
- 1 xícara de açúcar 
- 1/2 de xícara de água 
- 1 colher (de sopa) de manteiga ou margarina (pode ser com ou sem sal) 
- 1/2 xícara de leite em pó (pode ser a marca que você quiser) 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da Letra A do “Livro das letras”. 
Material necessário: folha da letra A, lápis grafite, borracha e lápis de cor.  

Videoaula/Atividade 

1. Vídeo de hoje: “O que é a festa junina?” (Professora Renata)  
 
2. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Realizar a primeira folha do “Livro dos Números” (tarefa dos Números 0 e 1).  

Web aula (Zoom) 
1. Educação Física – Professor Anderson 
Material necessário: Quadrado das cores (o mesmo utilizado na aula anterior, formado por 

quatro quadrados menores nas cores azul, vermelho, verde e amarelo). 



 Cópia de caderneta por foto: 

                
 

Atividades para o dia 17 / 06 / 2020 

 

Atividades para o dia 18 / 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

1.Música – Professor Rogério 
Material necessário: Uma panela e uma colher de plástico (preferencialmente) ou de pau. 
 
2. Festa na roça: Venha com um acessório de cabeça utilizado em festas juninas. 

 

Videoaula/Atividade 1. Vídeo de hoje: “O que é, o que é?” (Professora Fernanda) 
 
2.  Atividade supervisionada pelos pais: 

 Realizar a atividade proposta no vídeo. 
              Materiais: 2 caixas de leite, tesoura, cola e papel colorida ou EVA. 

 

Atividades para o dia 19 / 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da Letra C do “Livro das Letras”. 
Material necessário: folha da letra C, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

 

Videoaula/Atividade 1. Vídeo de hoje: Música (Professor) 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Realizar a segunda folha do “Livro dos Números” (tarefa dos Números 2 e 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Web aula (Zoom) 
Faremos na web aula juntos a folha da Letra B do “Livro das letras”. 
Material necessário: folha da letra B, lápis grafite, borracha e lápis de cor. 

Videoaula/Atividade 

1. Vídeo de hoje: “Hora da história - Arraiá na fazenda” (Professora Alexandra) 
 
2. Atividade supervisionada pelos pais:  

 Faça a ilustração da história da videoaula, utilizando colagem de materiais diversos que 
você tenha em casa.  



 

Sugestões Bônus 

Fazer um espantalho com materiais reciclados. 
EXEMPLOS:  

      
 

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


