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: 03 a 07 de agosto
Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa
Projeto: “Família: onde mora o amor”
Objetivos:
→ Quem sou eu na minha família.
→ Reconhecer e valorizar os membros da família.
→ Identificar e registrar os dados sobre sua vida por meio de desenhos.
→ Quantificar os familiares.
Atividades para o dia 03 / 08 / 2020
Vamos ouvir uma história?
Segue Audiobook para ser ouvido em família, respeitando o tempo de cada criança.
Atividade(s)
https://youtu.be/1_J8b_cRGGc
Em seguida, a criança pode fazer um desenho em folha A3 sobre sua família.
Atividades para o dia 04 / 08 / 2020
Segue uma história graciosa sobre a família e com uma bela sugestão de atividade.
Vocês vão precisar de barbante, fotografias e um lindo desenho da criança.
Acesse aqui: https://youtu.be/PAq8OTpIqX8
Sugestão da atividade:

Atividade(s)

Atividades para o dia 05 / 08 / 2020
Vamos cantar e dançar?
Após ouvir, cantar e dançar essa música linda, vamos preparar um almoço em família? Lembre-se de
Atividade(s)
tirar uma foto e colocar a seguinte legenda: “Família: onde mora o amor. ”
Segue link da música: https://youtu.be/s48phnrkZ5w

Atividades para o dia 06 / 08 / 2020
Vamos praticar a oralidade, atenção e coordenação motora?
Segue o PDF do livro “Um amor de família” para ler com as crianças.
Façam perguntas: Quem é você na família? Qual é o nome de cada pessoa que mora na casa? Qual a
Atividade(s)
relação de parentesco (papai, mamãe, irmão, irmã e outros, se for o caso)?
Aproveite, também, para pedir para modelar com massinha uma maçã e uma minhoca.
https://pt.slideshare.net/mobile/emefmadalena/um-amor-de-famlia
Atividades para o dia 07 / 08 / 2020
Vamos movimentar o corpo com a família?
Separe sacolas grandes (no caso de sacolas plásticas, façam com muita supervisão) ou sacos e façam
uma bela corrida. Será pura diversão!
Segue fotografia ilustrativa da atividade.

Atividade(s)

Dica da Coordenação:
Acompanhem as publicações diárias no Grupo de Pais. Lá, postaremos “desafios diários” que vão ajudar a
criançada a se preparar cada vez mais e melhor para os estudos. Contamos com vocês!

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

