
 
 

 
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: 04 a 08 de maio 

 
 

Professor(a): Michelle Klem. 

Projeto: “MÃE – Sempre compartilhando amor...” 

Objetivos: 
 Ampliar o vocabulário. 

 Desenvolver o imaginário através do lúdico (das histórias, músicas e 
brincadeiras). 

 Estimular a coordenação motora com estímulos sensoriais. 

 Reconhecer a figura da mãe. 

 Instigar carinho, respeito e gratidão pela figura materna. 

 

 
 

Atividades para o dia 04/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Segredinho” (Professora Vera Lúcia - Berçário) 
 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Vera Lúcia. 
 

2. Acessar no Youtube a canção “Para Mãmae”, da Galinha Pintadinha 4 - Oficial, no link: 
https://youtu.be/v0rX7souIRI  
 

3. Após o vídeo da Professora Vera, vamos aproveitar o clima de poesia e fazermos leituras, 
contações de histórias e até mesmo criarmos histórias. Que tal em uma barraca com a mamãe 
feita de lençóis ou mesmo um cantinho cheio de almofadas? Esse momento é muito 
importante para trabalharmos o imaginário, assim como já fizemos em outros momentos. 
- Esta atividade tem como objetivo trabalhar a ludicidade através da história. (Anexo 01) 

 
 

Atividades para o dia 05/ 05 / 2020 
 

Videoaula “A Sopa Da Mamãe”(Professora Michelle Klem - Infantil I) 
 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
 

2. Acessar no Youtube a canção “Mãe de Todo Tipo”, da A Turma Do Seu lobato, no link: 
https://youtu.be/rTuK-d4ZLlk  
 

3. Acessar no Youtube a canção “Para Dançar Com Animazoo”, da Animazoo Kids, no link: 
https://youtu.be/fi6PGA1oknw  
 

4. Hoje é dia de cantar, dançar e tocar! Vamos brincar e mexer o corpo! Aproveite bem mamãe, 
com seu pequenino e monte uma banda com objetos que você tenha em casa ou mesmo 

https://youtu.be/v0rX7souIRI
https://youtu.be/rTuK-d4ZLlk
https://youtu.be/fi6PGA1oknw


instrumentos se tiverem, faça um karaokê, será bem divertido!(Anexo 02) 
 - Esta atividade tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento corporal e estimular os 
sentidos. 

 
 

Atividades para o dia 06/ 05 / 2020 
 

Videoaula “Uma História Para Mamãe”(Professora Aparecida Hottz – Infantil 2) 
 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Aparecida Hottz. 
 

2. Acessar no Youtube a canção “Mamãe, Eu Queria Agradecer”, do Pequerruchos, no link: 
https://youtu.be/JpuNmZ5pzDM  
 

3. Vamos brincar de faz- de- conta? Escolha uma história para a criança reproduzir, vamos usar a 
imaginação e criar lindas e divertidas brincadeiras através do faz-de-conta.(Anexo 03) 
- Esta atividade tem como objetivo trabalhar a ludicidade através do faz-de-conta. 

 
 

Atividades para o dia 07/ 05 / 2020 
 

Videoaula “A Salada De Frutas Da Mamãe”(Letícia Carvalho – Infantil 2) 
 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Letícia Carvalho. 
 

2. Acessar no Youtube a história “Ana e as Frutas”, da Histórinha e Clipe – Musical Infantil, no 
link: 
https://youtu.be/mT44HaTZUGQ  
 

3. Hoje a atividade sugerida é: “Um dia de culinária com a mamãe”! Aproveitem para criarem 
algo bem gostoso! Narre para a criança uma receita e mostre os ingredientes, enfatizando a 
higiene e a alimentação saudável, como já vimos em aulas anteriores. Façam juntos a receita 
e degustem em família esse momento trabalhamos memórias, afetividade, socialização, 
ampliando o vocabulário da criança, trabalhando os sentidos (olfato, tato e audição) e 
incentivando a alimentação saudável. (Anexo 05) 

 
 

Atividades para o dia 08/ 05 / 2020 
 

Videoaula Aula extra 
 

Atividade(s) 

1. Assistir à videoaula . 
 

2. Acessar no Youtube a música “ Desengonçada”, de Bia Beldran, no link: 
https://youtu.be/42KYyW7-yr8  
 

3. Aproveite a Sexta-feira com muito movimento e alegria! Vamos lá, mamãe! Pegue os 
brinquedos que você tem em casa, espalhe pelo cômodo da casa que melhor espaço tiver, ou 
pelo quintal, monte um circuito com pequenos obstáculos com esses brinquedos, percorra o 
circuito mostrando para criança o que se deve fazer, depois façam juntos. O importante é não 
deixar corpo parado!(Anexo 06) 
- Esta atividade trabalha a coordenação motora e o desenvolvimento corporal da criança. 

 

Desafio da Semana Façam as atividades! 

 

Sugestões Bônus 
1. Acessar no Youtube a música “ Trem Bala (adaptada para o Dia das Mães)”, de Ana 

Vilela, no link: 
https://youtu.be/HRsgm8Xs-3I  

https://youtu.be/JpuNmZ5pzDM
https://youtu.be/mT44HaTZUGQ
https://youtu.be/42KYyW7-yr8
https://youtu.be/HRsgm8Xs-3I


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