PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil 3)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506

Período: 18 a 22 de maio
Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena
Projeto: “Delícias do Campo e da Cidade”
Objetivos:
 Perceber as diferenças entre a vida no campo
e na cidade.
 Compreender as principais características do
campo e da cidade.
 Identificar em qual dos dois ambientes a
criança vive diariamente.

Atividades para o dia 18/ 05 / 2020
Videoaula

Atividade(s)

“Campo x Cidade: Onde eu moro? ” - Professora Fernanda
 Pergunte à sua criança se ela mora no Campo ou na Cidade.
 Caderno de desenho: Incentive-a a desenhar o que mais gosta na sua Cidade. Exemplos:
casas, prédios, ruas, carros, shopping, etc.
 Assista a uma historinha:
“Chico Bento em: Na roça é diferente” – Turma da Mônica
Link para o acesso: https://www.youtube.com/watch?v=j88AkLchQoU

Atividades para o dia 19/ 05 / 2020
 Atividade em folha comum: A Fazendinha do Miosótis:
Materiais necessários e como fazer:

Web aula (Zoom)

Videoaula

- Recorte anteriormente imagens de revistas/ jornais, podem ser também impressas ou até
mesmo desenhadas em uma folha pelo adulto. Elas devem lembrar o Campo, como animais,
plantações etc. Observação: não completem a paisagem toda. Exemplo: Deixem recortados
ou desenhados apenas alguns elementos, no máximo 4. O restante a criança completará com
giz de cera ou hidrocor na web aula. Separem estes materiais. Anexo 1.
- Separe cola em bastão para uso da criança. (Essa cola é de fácil manuseio pela criança). Caso
só tenha cola líquida já deixe essas imagens coladas em uma folha.
“Diferenças entre Campo e Cidade”

 Curtam a música do Mundo Bita - “Fazendinha”:
Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=cjONzZPJONc
 Animal da Fazenda: Cofre de porquinho – Uma atividade que sua criança vai aproveitar muito
e feito com material reciclável.
Materiais necessários/ como fazer:
Atividade(s)

- 1 Garrafa pet (ideal de 500 aproximadamente), mas pode ser de qualquer tamanho.
- Papel colorido/ folha de jornal, pedaço de tecido ou algo para colar em volta da garrafa.
- Faca com tesoura ou estilete um buraco para colocar moeda.
- Os olhos podem ser feitos de papel ou bolinha de crepom, caneta permanente etc.
- O nariz pode ser feito de hidrocor, papel ou botão.
- As orelhas de papel e o rabinho também devem ser feitos. Vale a criatividade!
- Os pés podem ser tampinhas de garrafa pet ou qualquer outro material para dar apoio ao
porquinho.
Anexo 2- modelo do porquinho

Atividades para o dia 20/ 05 / 2020
Videoaula

Contação de história: “O rato do Campo e o rato da Cidade”
 Confecção do ratinho do Campo e do rato da Cidade:
Materiais necessários e como fazer:

Atividade(s)

- Papel ou papelão até mesmo prato descartável
- Tesoura para fazer o recorte do contorno do rato e para as orelhas.
- Cola
- Lã ou algo para ser o rabinho.
- O olho e o nariz podem ser feitos pela criança de hidrocor ou como preferirem.
- Giz de cera para pintá-los.
Anexo 3 – modelo dos ratos

Atividades para o dia 21/ 05 / 2020

Web aula (Zoom)

Videoaula

Atividade(s)

 Atividade em folha comum: Construção da minha cidade:
Materiais necessários e como fazer:
- Recorte anteriormente imagens de revistas/ jornais, podem ser também impressas ou até
mesmo desenhadas em uma folha pelo adulto, que lembram a Cidade, como casas, carros,
ônibus, prédios etc. Observação: não completem a paisagem toda. Exemplo: deixem
recortados ou desenhados apenas alguns elementos, no máximo 4. O restante a criança
completará com giz de cera ou hidrocor na web aula, separar estes materiais. Anexo 4
- Separe cola em bastão para uso da criança. Caso só tenha cola líquida já deixe essas imagens
coladas em uma folha. Anexo 4

“Delícias do Campo” – Professora Rayssa
 Do campo à mesa: O caminho dos alimentos. Procure na sua cozinha alimentos que vieram de
uma horta/ pomar/campo (verduras, legumes, frutas).
 Explique para a sua criança o caminho que foi feito para esses alimentos até chegaram à sua
casa. Horta/pomar/campo - transporte - mercado- casa.

 Agora siga o exemplo no Anexo 5 para realizar esse percurso/ caminho estudado acima com a
sua criança. Deixe um espaço conforme o exemplo para a criança representar / desenhar do
jeitinho dela.
Atividades para o dia 22/ 05 / 2020
Videoaula

Música

Atividade(s)

 Atividade em folha impressa e enviada pela escola: Está escrito o nome da criança na folha.
Nesta atividade o adulto incentivará a criança a escrever a primeira letra do nome dela. Fale o
nome da letra, mostre como faz. O espaço em branco é para a criança tentar reproduzir
várias vezes a primeira letra. Inicialmente pode ser que essa letra saia bem grande, faz parte
do desenvolvimento!
 Confecção de um passarinho: recorte o contorno de um passarinho e deixe que sua criança
complete com o olho, bico e decoração/pintura. Cole no pregador. Anexo 6

Desafio da Semana

Música: “ Seu Lobato”
Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw

Sugestões Bônus

Aprendemos muito sobre animais. Mas qual profissional cuida dos bichinhos quando eles estão
doentes? O veterinário! Então vamos brincar de veterinário! Vale bichinhos de pelúcias, de
plásticos etc.

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