
 
 

 
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: 22 a 26 de junho 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: Festa Junina 

Objetivos: 

 Conhecer um pouco da nossa cultura e das nossas tradições. 

 Desenvolver a coordenação motora, equilíbrio e lateralidade. 

 Estimular o desenvolvimento da concentração, criatividade e percepção 
visual. 

 Favorecer o desenvolvimento intelectual e motor através da música. 
 

 
 

Atividades para o dia 22 / 06 / 2020 

Vídeo aula 1 “Venha para o nosso Arraiá! Vamos cantar e dançar!” 

Atividade(s) 

Que tal dançar um pouco? Após assistir ao vídeo, coloque-o novamente e façam a sua dancinha. 
Registrem esse momento e compartilhem conosco. Vamos ficar felizes com sua dança! 
Segue um baião para alegrar a festa!  
https://www.youtube.com/watch?v=Zofiycj9RtM 

 

Atividades para o dia 23 / 06 / 2020 

Vídeo aula 2 “Jogo de latas” 

Atividade(s) 

Após assistir ao vídeo da professora Aparecida, façam um jogo de latas: acertem as latas e 
divitam-se muito. Dica: façam uma bola de meias ou usem uma bola que tiverem em casa.  
Segue ilustração do jogo: 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zofiycj9RtM


Atividades para o dia 24 / 06 / 2020 

Vídeo aula 3 “Pipoquinha” 

Atividade(s) 

Atividade de sopro: 
Vocês vão precisar de 02 copos descartáveis, 02 potes quadrados e pipoca ou papel imitando a 
pipoca. A pipoca será colocada no topo do copo, que estará virado de cabeça para baixo, e a criança 
assoprará a pipoca com a finalidade de acertar o pote.  
Segue foto para ilustrar: 
 

 
 

Atividades para o dia 25/ 06 / 2020 

Vídeo aula 4 “Bola no buraco” 

Atividade(s) 

Acerte o alvo: 
Faça bolinhas de papel e tente acertá-las em uma caixa de papel ou em uma lixeira. Deixe sua 
criança rasgar e amassar o papel. Ela vai adorar! 
 

 
 

Atividades para o dia 26 / 06 / 2020 

Vídeo aula 5 “Aula de Educação Física” 

Atividade(s) 

Pé com pé: 
O adulto fica de frente para a criança e coloca os pés dela em cima dos seus. O responsável terá que 
andar dessa maneira. É uma brincadeira de vínculo e muitas risadas. 
Foto ilustrativa: 
 

 



 

Proposta prática para a Semana 
 Decorar a casa em clima de Festa Junina. Que tal fazer bandeirinhas de jornal 

ou revista? 

Sugestões Bônus  Cozinhar milho verde e se deliciar com esse alimento típico. 

 


