PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil 2)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506

Plano de Estudos 32
Período: 03 a 06 de novembro
Professor (a): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa
Projeto: “Recordar é viver: contos e encantos! ”

O objetivo desta semana é:
 despertar o interesse das crianças para as brincadeiras e cantigas.
Outras habilidades trabalhadas:
 Criatividade.
 Imaginação.
 Percepção tátil da inicial do nome.
 Ampliação do vocabulário.
 Destreza nas ações psicomotoras.

Sugestões de Atividades:
*A família pode realizar uma atividade a cada dia da semana ou reagrupá-las de acordo com suas possibilidades de tempo e
aplicação.

Videoaula – “Se você está contente”
Utilize o recurso pedagógico da “Placa da letra inicial do nome”. O recurso consiste no tatear a
letra do nome. Leiam em voz alta a letra e o nome. (Imagem meramente ilustrativa.)

Ação 1
(proposta para 3ª
feira)

Pergunte à criança: “Cadê o(a) _______________ (nome da criança)?
Esta atividade ajuda a criança a perceber que ela tem um nome lindo, só dela!

Recordar é viver! Vamos relembrar os nomes das quatro estações do ano? São elas: primavera,
verão, outono e inverno.
Que tal fazer desenhos referentes a cada estação do ano e depois falar em voz alta o nome de
casa estação com a ajuda de um adulto?
videoaula referente às estações do ano foi em 08/09/2020. Segue link:
https://www.youtube.com/watch?v=2J8q53vM9tM&feature=youtu.be

Ação 2
(proposta para 4ª
feira)

Ação 3

Vamos recordar as formas geométricas?
No kit 3, teve o jogo das formas geométricas, agora, vamos procurar objetos em nossa casa com
forma igual às do jogo?
Exemplo: círculo = bola, quadrado = almofada de sofá, retângulo = porta da casa e triângulo =
porta chaves. (A criança não precisa saber o nome da forma, apenas deve ser estimulada a
procurar o objeto sugerido pela família.)
Façam registro da atividade e envie o aprendizado prático para a professora.

(proposta para 5ª
feira)

Ação 4
(proposta para 6ª
feira)

Videoaula – Aula de Educação Física
Após a videoaula de Educação Física, pegue uma boneca/super-herói e peça à criança para
nomear as partes do corpo.
Enfatize a pronúncia correta das partes do corpo junto com a criança.
A videoaula foi em 30/03/2020, segue link para visualização : https://youtu.be/680GkL1tyVk

OBS.: As atividades sugeridas são uma orientação à família para que esta promova a estimulação necessária e correta à criança,
considerando-se as características do desenvolvimento dessa faixa etária.
Em caso de dúvida sobre como estimular seu(sua) filho(a), FAÇA CONTATO COM A GENTE!

Crianças que brincam na natureza ganham imunidade rapidamente, diz
estudo.

Estudo da Universidade de Helsinque, na Finlândia, mostra que o hábito de brincar na natureza traz benefícios
para a imunidade das crianças. A pesquisa foi publicada no Science Advances. Os estudiosos chegaram à
conclusão após observarem 75 crianças com idades entre 3 e 5 anos em 10 creches do país.
Os cientistas fizeram quatro das instituições trocarem o piso coberto por cascalho de seus parquinhos por
um gramado natural. Já os parques das outras seis não mudaram. Durante 28 dias, as crianças foram
incentivadas a brincar nos locais.
Depois do período, os pesquisadores coletaram amostras de pele, sangue e fezes de todos participantes do
estudo e perceberam que o micro bioma intestinal e da pele dos alunos das creches reformadas estavam
mais diversos.
O organismo delas também apresentava uma presença maior de proteínas anti-inflamatórias. Com isso, a
imunidade deles teve uma melhora significativa. Já as crianças que brincaram em parquinhos cobertos por
cascalho não tiveram os mesmos resultados.

https://www.revistaplaneta.com.br/criancas-que-brincam-na-natureza-ganham-imunidade-rapidamente-diz-estudo/
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