
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 2) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 26/06 a 03/07  

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: Fauna 

Objetivos: 

 Favorecer o desenvolvimento intelectual, sensorial e motor através da 
música. 

 Estimular a audição e a fala através do som. 

 Conhecer os animais, suas características e como se comunicam. 

 Desenvolver a coordenação motora fina. 

 Conhecer a fauna através dos bichinhos do jardim. 

 Possibilitar a linguagem oral. 

 
 
 

Atividades para o dia 29/ 06 / 2020 

Vídeo aula 1 “A história da Serpente” 

Atividade(s) 

Vamos construir uma serpente? Precisaremos de: tinta (já sabemos fazer em casa), palhão de 
ovos e muita criatividade. Sugestão: 
 

 
 

 

 



Atividades para o dia 30 / 06 / 2020 

Vídeo aula 2 “Bichinhos do jardim” 

Atividade(s) 

 Após assistir ao vídeo, vamos confeccionar uma joaninha de copo de danoninho? Usem a 
criatividade com sua criança. Sugestão: 
 

 
 

 

Atividades para o dia 01 / 07 / 2020 

Vídeo aula 3 “A baleia e seus amigos” 

Atividade(s) 
Que tal fazer um fundo do mar em casa? Estenda um lençol ou cobertor azul (caso tenha) e imite 
uma baleia nadando e cante muito a música que a professora Letícia ensinou. 

 

Atividades para o dia 02 / 07 / 2020 

Vídeo aula 4 “Quero ver quem é que imita!” 

Atividade(s) Após assistir ao vídeo, que tal fazer imitações? Será a maior diversão! 

 

Atividades para o dia 03 / 07 / 2020 

Vídeo aula 5 Aula de música 

Atividade(s) 

Atividade em folha do Kit enviado as famílias: pintura com bexiga e cola colorida ser realizada na 
folha A3 com borda vermelha.  
 
Como fazer? 

 Encha a bexiga, dê à criança e espalhe a cola com glitter na folha. 

 Solicite à criança para passar a bexiga sob a cola e criar belas imagens.  
Sugestão: 
 

 
 



 

Sugestões Bônus 
 Assistir ao vídeo “ esplêndida fauna” do Mundo Bita: 

https://www.youtube.com/watch?v=mfFPh3RFovk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mfFPh3RFovk

