
 
 

 
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: 25 a 29 de maio 

 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Resgatando memórias: brincadeiras e cantigas” 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a consciência corporal. 

 Recuperar as brincadeiras que eram feitas na 

época dos pais e avós. 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Usar essas atividades para promover o 

enriquecimento cultural. 

 Aprimorar a coordenação motora fina por meio da 

confecção de trabalhos manuais. 

 Incentivar a interação afetiva e a socialização entre 

criança e família. 

 

 

Atividades para o dia 25/ 05 / 2020 
 

Videoaula “A magia de brincar e a alegria de cantar”  
 

Atividade(s) 

 

 Familiares, conversem com a criança a 

respeito das brincadeiras que vocês 

costumavam realizar na infância. 

 

 Atividade escrita - Caderno de desenho: 

Vamos fazer uma releitura/ilustração da 

obra de arte de Ivan cruz (anexo ao lado) 

 

Materiais recomendados:  

 papel colorido ou outro 

 giz de cera 

 tesoura 

 cola 

 hidrocor 

 

 A família pode apresentar o contorno da casa e pedir à criança para fazer as janelas e portas 

de hidrocor, pintando com orientação. Obs.: Não é necessário ser idêntico ao modelo. 



Atividades para o dia 26/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
 Uma folha branca de qualquer tamanho. 

 Giz de cera ou hidrocor. 
 

Videoaula Música: “Cantar brincando, brincar cantando...”  
 

Atividade(s) 

 
 Confecção de um chapéu de jornal igual ao mostrado na videoaula da Professora Fernanda. 

Seguir as orientações do vídeo para fazer a dobradura. 
Materiais necessários: jornal, giz de cera, hidrocor. 
Ao finalizar, dê para a criança pintar e desenhar, para que fique bem colorido. 
Obs.: Guarde esse chapéu, pois será utilizado na Web aula (Zoom de quinta-feira). 
 

 Brincadeira: Passe o anel. 
Chame todos os familiares presentes na casa e façam uma roda. 
A criança deve adivinhar em qual mão está o anel. Curtam bastante esse momento! 
 

 

Atividades para o dia 27/ 05 / 2020 
 

Videoaula “ 1,2,3... Está na hora da História!” 
 

Atividade(s) 

 

 Agora é a vez da família contar uma linda história para sua criança: Que tal a da Chapeuzinho 
Vermelho? Conte como foi contado para você, da maneira que preferir! Para isso, utilize 
também a música da Chapeuzinho Vermelho a seguir, que será necessária para atividade do 
dia.  
Link para o acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=K9Pu9b6eAak 
 
 

 Atividade escrita - Caderno de desenho: 
Releitura/ Ilustração da História. 
Escreva na parte de cima da folha, o 
título: “Chapeuzinho Vermelho: Pela 
estrada a fora”. 
Recorte ou desenhe as árvores e uma 
casa de formas geométricas, conforme 
o anexo abaixo. 
Nomeie com a criança as formas 
geométricas e deixe-a completar o 
desenho com flores, a Chapeuzinho 
Vermelho, sol etc. 

 

 

Atividades para o dia 28/ 05 / 2020 
 

Web aula (Zoom)  Chapéu feito de jornal confeccionado na aula de terça-feira neste Plano de Estudos. 
 

Videoaula  “Brincando e redescobrindo” 
 

Atividade(s) 
 Que tal confeccionar um brinquedo junto com seu filho/filha? 

Você vai precisar dos seguintes itens: 

 Grampeador e/ou cola 

https://www.youtube.com/watch?v=K9Pu9b6eAak


 Papel colorido 

 Hidrocor 

 Linha, lã, barbante ou fita.  

 O olhinho e a decoração do brinquedo, seu filho/filha irá fazer/desenhar; mostre o local para 
ele ou ela. 

 Orientações de como brincar e como confeccionar no vídeo de apenas 1 minuto no link 
abaixo: 
Link para o acesso:  
https://www.youtube.com/watch?v=mKN0RzxNQhQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atividades para o dia 29/ 05 / 2020 
 

Videoaula Educação Física 
 

Atividade(s) 

 
 

 Atividade escrita – Caderno de desenho:  
Releitura de outra obra de arte de Ivan Cruz, 
anexo ao lado. 
As casinhas coloridas podem ser desenhadas por 
um adulto. A pintura das casas e o desenho das 
pessoas a criança pode fazer, mas deve-se sempre 
orientar sobre tamanho e local. 

 
 

 Construção de uma Peteca Artesanal: 
Materiais a serem utilizados: 

 Jornal 

 Um pedaço de tecido, fita para 
amarração.  

 Hidrocor  
Procedimentos: 
Peça para a criança amassar em um 
formato de uma bola o jornal e o adulto 
precisa ir ajeitando aos poucos até ficar em 
um formato parecido com o da foto ao lado.  
Depois envelope a bola com outro papel de 
jornal e amarre. Decore a gosto!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKN0RzxNQhQ


Desafio da Semana 
 Organizar seus brinquedos! 

 Ajudar a cozinhar! 

 Regar as plantinhas da casa! 

 

Sugestões Bônus 

 Brinquedo reciclável com 

garrafa pet e barbante/fita. 

Procedimentos: 

 Corte a garrafa conforme a 

foto ao lado. 

 Amarre o barbante/fita na 

parte de cima da garrafa. 

 Cole na outra tampa a outra 

ponta do barbante.  

 Decore com a cola colorida 

enviada no Kit pela a escola. 

 

 

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

 


