PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil I)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506
Período: 01 a 05 de junho
Professor(as): Michelle Klem
Projeto: “Meio Ambiente: Preservação e Reciclagem”
Objetivos:
 Conscientizar sobre os cuidados com o meio ambiente.
 Estimular a coordenação motora fina.
 Desenvolver a linguagem.
 Despertar a curiosidade para a importância do meio ambiente e para nossas
vidas.
 Despertar a consciência ecológica na criança.

Atividades para o dia 01/ 06 / 2020
Vídeo aula 1

“Ti, ti, ti, tá, tá, tá, a semana vai começar!”
1. Assistir ao vídeo do link: https://youtu.be/2oTkb7jx2Ak
2. Hoje vamos explicar para nossas crianças o que é o meio ambiente, como podemos cuidar
do nosso planeta e o quanto ele é importante para nós.

Atividade(s)

Atividades para o dia 02 / 06 / 2020
Vídeo aula 2

Atividade(s)

“Boneco ecológico”
1. Vamos fazer um “Boneco Ecológico”? Peça ajuda de um adulto para montar o seu boneco e
para cuidar dele depois. É muito legal ver o cabelinho do boneco crescendo!

Atividades para o dia 03 / 06 / 2020
Vídeo aula 3
Atividade(s)

“Nosso mundinho, tão bonitinho!”
1. Música no link: https://youtu.be/teHBUM7FDXc
2. Hoje é dia de cuidar do nosso planeta! Vamos cuidar do meio ambiente e não jogar lixo no
chão, ajudando a mamãe a deixar tudo organizado, recolhendo nossos brinquedos e
também cuidando das plantinhas e dos bichinhos.

Atividades para o dia 04 / 06 / 2020
Vídeo aula 4
Atividade(s)

“Gotinha de água”
1. Assistir ao vídeo do link: https://youtu.be/pMvVDGph418
2. Com a sugestão da Professora Letícia, vamos brincar com a água e o algodão? Com essa
brincadeira, a criança descobrirá formas diferentes e sensoriais.

Atividades para o dia 05 / 06 / 2020
Vídeo aula 5

Música
1. Assistir ao vídeo do link: https://youtu.be/fi6PGA1oknw
2. Vamos brincar! Peça ao adulto que pegue uma garrafa PET, corte o fundo e amarre um
pedaço de tecido; tire a tampinha, faça uma água com sabão e molhe a parte com tecido;
sopre na boca da garrafa e olhe quantas bolinhas de sabão!

Atividade(s)

Proposta prática para a Semana

 Faça as tarefas sugeridas.

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

