
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

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

Período: 05 a 09 de Outubro  

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Arte em movimento: A beleza dos movimentos” 

Objetivos: 
 Desenvolver percepção sonora e auditiva  

 Desenvolver habilidades corporais variadas  

 Associar a expressão corporal ao ritmo musical  

 Movimentar-se, adaptando-se a diferentes ritmos  

 Equilibrar-se em diferentes situações  

 Adquirir controle corporal  

 

Atividades para o dia 05/10/2020 (Segunda-feira)  
 

Vídeoaula “Minhas mãos fazem mágica!” Professoras: Rayssa, Larissa, Alanna e Natália.  
 

Atividade(s) 

1- Desafio do vídeo  
 
Não podemos esquecer do nosso desafio!  

 Grave um vídeo (curto) reproduzindo os movimentos das mãos que aprendeu com as 
professoras, com outros movimentos que queira ensinar ou movimentos espontâneos, da sua 
imaginação. 

                                                      
 
2- O ovo e o Jacaré  

 

 Nossas mãos são preciosas, com elas conseguimos fazer muitos movimentos e tarefas.  

 Vamos prosseguir com o aprendizado e diversão, para isso acesse o vídeo da brincadeira 
cantada “O ovo e o Jacaré”, com Marcelo Serralva, no link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=u_B-fMgo_lY&feature=youtu.be 

                                         

https://www.youtube.com/watch?v=u_B-fMgo_lY&feature=youtu.be


 

Atividades para o dia 06/10/2020 (Terça-feira) 
 

Web aula (Zoom) 
Educação Física com o Professor Anderson 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:     

   Uma bexiga  
 

Atividade(s) 

1- Corrida do movimento 
 

 O legal é que participem pelo menos dois jogadores, mas a atividade também pode ser 
realizada por apenas um integrante.  

 
Para essa atividade precisaremos de:  
(Quantidade para dois participantes) 

 4 quadrados de papelão pintados em cores diferentes (caso não possuam papelão, pode 
ser folha colorida) Exemplo: 2 quadrados azuis e 2 vermelhos.  

 
Desenvolvimento:  

 Cada integrante deverá ficar com duas folhas coloridas ou de papelão (uma de cada 
cor). 

 Coloque uma folha na frente da outra. 

 Pule na folha da frente, após pegue a folha de trás e coloque na frente.  
O participante que apresentar maior agilidade, vence!  
 

 Acesse o link do vídeo para compreender melhor:  

 https://www.youtube.com/watch?v=qa0X24bpMLk&feature=youtu.be 
                             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividades para o dia 07/10/2020 (Quarta-feira)  
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Atividade “Numeral 10”  

 Giz de cera ou lápis de cor VERDE. 

 Lápis e borracha  

 Papel crepom  

 Cola  

 Cotonete  

 Cola colorida (Na cor que quiser)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qa0X24bpMLk&feature=youtu.be


 

Atividade(s) 

1- Dentro e fora  
 
A família precisará de uma fita (enviamos uma colorida no kit 2) 

 Marque no chão um quadrado ou círculo com a fita colorida. 
 
 

 Acesse o vídeo com a música “Dentro e fora”, no link:  

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

                    
                         
2- Caderno de desenho livre 

 
 Utilize o caderno de desenho livre para se expressar como quiser através do desenho.  
 
“Com o Desenho Livre, a criança tem a oportunidade de experimentar diferentes maneiras de 
criar, desenhar e pintar.” 
 

                                      
 

 

Atividades para o dia 08/10/2020 (Quinta-feira)  

Web Aula 
(zoom)  

Aula de Música com o professor Rogério 
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

 Duas colheres  
 
 

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


Atividade(s) 

1- Circuito psicomotor  

Para essa atividade precisaremos:  

 Folhas de revistas  

 Tesoura  

 Hidrocor 

 Fita 

 Cadeiras (opcional) 

 Vassouras e rodos (opcional)  
 

 Passo a passo:  

Passo 1: Marque em cada folha de revista um pé ou uma mão. A cada dois pés uma mão! Quanto mais 
a família conseguir fazer, maior e mais legal o circuito ficará! Após, recorte tudo.  

Passo 2: Coloque fita em cada recorte de pé e mão e fixe no chão de maneira aleatória. ( Imagem 1) 

Passo 3: Vamos acrescentar a esse circuito cadeiras? Isso mesmo, cadeiras! (Imagem 2) Coloque uma 
cadeira de frente para a outra, a criança deverá passar entre elas “rastejando”.  

Passo 4: Utilize também vassouras e rodos, a criança deverá pular, passando por cima de cada um. 
(Imagem 3) 

                    Imagem 1                                                                       Imagem 2  

                                               

                                                                  Imagem 3 

                                        
 

Atividades para o dia 09/10/2020 
 

Web Aula 
(zoom)  

Professoras: Rayssa e Larissa  
MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
 
                  Sessão cineminha... 



 Nenhum material será necessário! 
 Seguem sugestões abaixo... 

 
 

Atividade(s) 

Nossas crianças merecem todo o carinho do mundo! Por isso, preparamos uma surpresinha! Uma 
sessão cineminha!  

1. Meu cantinho  

Que tal preparar um ambiente bem aconchegante? Temos certeza que será muito legal assistir a um 
filme, mesmo à distância, com os amiguinhos!  

 Vocês podem preparar esse cantinho com almofadas ou  bichinhos de pelúcia prediletos!  

                                                 

 Esse cantinho também pode ser no sofá da sua casa, onde você quiser!  
 

2. Oficina Culinária  

Qual tipo de pipoca sua família mais gosta?  

Doce?  

Salgada?  

Queremos saber!  

 Prepare com seu responsável a pipoca que vocês mais gostam!  
 

 Segue sugestão de “Pipoca Gourmet”, com a professora Larissa Kroff  

Acesse ao vídeo, no link: https://www.youtube.com/watch?v=BNw7lwI9kqM&feature=youtu.be 

                                            
 
 
 
 

 

Desafio da Semana 

 Ajudar na preparação da pipoca para a “Sessão cineminha”  

 Vestir duas peças de roupa 

 Regas as plantinhas  

 Arrumar a própria cama 

https://www.youtube.com/watch?v=BNw7lwI9kqM&feature=youtu.be


 

Sugestões Bônus 

 Música: “Zumbalalumba” com Marcelo Serralva. Segue o link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=2XFdTZTL72E 
                   

 
 

 Jogo do “Tum pá” com grupo Barbatuques. Segue o link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw&feature=youtu.be 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2XFdTZTL72E
https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw&feature=youtu.be

