
 
 

 
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: 13 a 17 de abril 

Professor(as): Michelle Klem 

Projeto: “Era uma casa...” 

Objetivos: 

 Reconhecer a sua moradia. 

 Reconhecer as pessoas que compartilham a casa. 

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

 Identificar cores, tamanhos e formas básicas. 

 Desenvolver a linguagem através das imagens, auxiliando na estruturação e 
na organização do pensamento da criança. 

 
 

Atividades para o dia 20 / 04 / 2020 

Vídeo aula “A Casa” (Professora Michelle Klem) 

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pela professora Michelle Klem. 
2. Acessar no Youtube a canção “Nossa Casa”, do Mundo Bita, no link: 

https://youtu.be/N837uUhxudo  

3. Vamos brincar de casinha? Na escola as crianças amam brincar de casinha, elas entram no 
mundo da imaginação e aproveitam bastante esse momento. Vamos lá, família? Vamos 
montar uma casinha (tipo cabaninha) com um lençol ou um pano grande; coloque 
brinquedos, livros ou objetos com os quais as crianças possam brincar; deixe que a criança 
explore o espaço, os objetos e a imaginação. Aproveite esse momento e volte a ser criança! 
(Anexo 1) 
 

- Essa atividade estimula o imaginário, e cria um ambiente alegre de descontração para a 

criança junto com a família. 

 

Atividades para o dia 22 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Música (Professor Rogério Duarte)  

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pelo professor Rogério Duarte. 
2. Acessar no Youtube a canção “Nossa Família”, do Mundo Bita, no link: 

https://youtu.be/s48phnrkZ5w  

3. Vamos passear pelo álbum de fotos da família? 
Mostre para a criança as fotos daqueles que moram na sua casa, falando os seus nomes.  
Pegue uma folha de papel e desenhe os membros da família e ao lado deles desenhe a casa 
onde moram.  
Se puder, dê material para a criança colorir o desenho! E não se esqueça de colocar o nome 
e guardar para trazer para escola, no retorno escolar. (Anexo 2) 

 

https://youtu.be/N837uUhxudo
https://youtu.be/s48phnrkZ5w


 
- Essa atividade trabalha o concreto através das imagens (fotos e a desenho), e estimula a 

criança a reconhecer os membros da sua família. 

 

Atividades para o dia 24 / 04 / 2020 

Vídeo aula Aula de Educação Física (Professor Anderson)  

Atividade(s) 

1. Assistir ao vídeo produzido pelo professor Anderson. 
2. Acessar no Youtube a história “História Cantada: Aparece! Desaparece!”, do DoReMiPaty, 

no link: 
https://youtu.be/lvlyPvQsjqc  

3. Vamos brincar de esconde, esconde! Aproveite os cômodos da casa para brincarem de 
Esconde, esconde. Junte a família e divirta-se! (Anexo 3) 
 
-  Essa atividade trabalha com o corpo, estimulando os sentidos. 
 

 

Proposta prática para a Semana 

 Vamos aprender os nomes dos membros da família que moram na mesma casa 
da criança? Brincando e motivando bastante a criança, ensine-a a dizer 
“mamãe”, “papai”, “vovó” etc. e sempre diga os nomes devidos das pessoas. 
Ex.: “Mamãe Luiza”, “Papai Eduardo”... 

Sugestões Bônus 
 Assistir ao vídeo (bônus) “Meu Jardim”, produzido pela professora Michelle 

Klem. 

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