
 
 

 
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: 18 a 22 de Maio 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: Zona Rural e Urbana 

Objetivos: 

 Conhecer e imitar os sons dos bichos. 

 Desenvolver a lateralidade e o ritmo. 

 Desenvolver os conceitos: subir e descer, abrir e fechar. 

 Estimular a fala e a audição através de repetição e imitação. 

 Desenvolver a atenção, a coordenação motora e o equilíbrio. 

 
 

Atividades para o dia 18/ 05 / 2020 

Vídeo aula 1 “Boa tarde” 

Atividade(s) 

Separar fotografias em que a criança e a família estejam em ambiente rural e na cidade e destacar 
para a criança os elementos que fazem parte desses ambientes. Na cidade, por exemplo, um 
shopping center; e na área rural: fazenda, cachoeira e animais.  É uma oportunidade para aprender 
e reviver momentos em família. 

 

Atividades para o dia 19 / 05 / 2020 

Vídeo aula 2 “Brincando com sacos” 

Atividade(s) 
Atividade de corrida de saco com obstáculos. Separe um saco ou sacola onde a criança entre, 
arrume um caminho com garrafa pet, brinquedos etc. pelo qual a criança caminhe. Invente, seja 
criativo e seja feliz! 

 

Atividades para o dia 20 / 05 / 2020 

Vídeo aula 3 História cantada: “Seu Lobato” 

Atividade(s) 
Após assistir ao vídeo da tia Letícia, fazer gestos que caracterizem os animais presentes no sítio do 
Seu Lobato acompanhando o vídeo e imitando, também, as vozes dos animais. Será muito divertido! 

 

Atividades para o dia 21 / 05 / 2020 

Vídeo aula 4 Brincadeira cantada: “A roda do ônibus” 

Atividade(s) 

Brincadeira da cidade com fita crepe: simule ruas da cidade e o tráfego de carros. Utilize carros de 
brinquedos, se possível construa com a criança um carro de material reciclado (uma caixinha de 
fósforo vazia dá um belo carro). Utilizar o carro sob a fita crepe colada no chão. Será um barato! 
Sugestão conforme anexo 1. 

 

Atividades para o dia 22 / 05 / 2020 

Vídeo aula 5 Música 

Atividade(s) Separe uma pequena quantidade de feijão, milho e dois potes plásticos (Lembre-se de estar muito 

 

 

 



atento ao manuseio desse material), misture-os sob uma mesa e solicite que a criança faça a 
separação dos grãos. Sugestão conforme anexo 2. 

 

Proposta prática para a Semana 
 Treinar comer sozinho, norteando o uso adequado dos talheres. Cozinhe lascas 

de batatas ou o prato preferido da criança. Ideal que os alimentos sejam 
cortados em pequenos pedaços. 

Sugestões Bônus Lavar as mãos até o monstrinho desaparecer. Sugestão de desenho no anexo 3. 

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

 
Anexo 1                                                                                Anexo 2 
 

                                
 
Anexo 3 

 
  

 


