PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil I)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506

Plano de Estudos 24
Período: 8 a 11 de setembro
Professor(a): Michelle Klem
Projeto: “São tantas emoções...”

O objetivo desta semana é:
 desenvolver a autonomia através das brincadeiras lúdicas.
Outras habilidades trabalhadas:
 Estímulos para desenvolvimento dos sentimentos.
 Expressões orofaciais.
 Coordenação visomotora.
 Criatividade.
 Ampliação do vocabulário.

Sugestões de Atividades:
*A família pode realizar uma atividade a cada dia da semana ou reagrupá-las de acordo com suas possibilidades de tempo e
aplicação.

Videoaula - História: O monstro das cores
Nossa semana estará recheada de muitas emoções, começando com uma história bem legal, que
fala das emoções de uma forma simples e carinhosa. Como estão suas emoções hoje?

Ação 1
(proposta para 3ª
feira)

Link: https://youtu.be/KBGPBWhiCQo
Vamos conhecer nossas expressões de acordo com as nossas emoções?
A “Lata das emoções”, do nosso kit3, irá propiciar a sua criança, através das gravuras, o
reconhecimento das suas próprias emoções.
É fundamental que desde cedo a criança seja estimulada a externar seus sentimentos, assim ela
construirá suas habilidades sociais e emocionais. Além de muito bonita, a nossa “Lata das
emoções” foi preparada com materiais que trabalham o tato através das texturas.
Ação 2
(proposta para 4ª
feira)

Link: https://youtu.be/BpeMCRe--jA
Hoje é dia de “Boliche das emoções”!
Ainda trabalhando com itens do nosso kit 3, vamos brincar com o nosso “Boliche das emoções”.
Relembre com sua criança o nome das emoções, de acordo com as expressões que estão
desenhadas nas garrafinhas, e vamos derrubar os pinos; não fiquem parados! Vamos lá!

Ação 3
(proposta para 5ª
feira)

Videoaula - Aula de Educação Física
Aproveitem o dia de hoje para recordar as brincadeiras das ações anteriores; usem seus itens do
kit 3 com alegria e apropriem-se dos benefícios deles para o desenvolvimento de sua criança,
Não se esqueçam: brinquem muito e ouçam músicas! Link: https://youtu.be/OEUXZ2uz1a4
Ação 4
(proposta para 6ª
feira)

OBS.: As atividades sugeridas são uma orientação à família para que esta promova a estimulação necessária e correta à criança,
considerando-se as características do desenvolvimento dessa faixa etária.
Em caso de dúvida sobre como estimular seu(sua) filho(a), FAÇA CONTATO COM A GENTE!

