
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 4) 
 

Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 13 a 17 de julho 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto: “Pequenas doses de alegria” 

Objetivos: 

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Estimular a memória e a percepção visual. 

 Resgatar brincadeiras esquecidas ou desconhecidas pelas crianças. 

 Realizar brincadeiras e/ou confecção de brinquedos utilizando 
material reciclável. 

 Criar brincadeiras, valorizando os brinquedos de casa. 
 Elaborar coreografias simples a partir de músicas. 

  
 

Atividades para o dia 13/ 07 / 2020 
 

Videoaula Professora responsável: Silvia e Fernanda: “A alegria de repartir” 

 1. Vamos começar a nossa semana com uma ação solidária? 
Sabemos que estamos vivendo um momento delicado de isolamento social; o número de 
famílias passando por necessidades vem aumentando a cada dia. Por isso, vamos juntar 
forças em uma "corrente do bem". 
 
Doe pelo menos 1kg de alimento para quem precisa! 

 
2. "A solidariedade é a maior demonstração de amor ao próximo. Não existe doação maior do 

que fazer o bem e ajudar quem precisa e que você pode até nem conhecer, mas se identifica 
com as necessidades e sofrimento dessa pessoa, que por motivos diversos, encontra-se numa 
situação de desamparo, necessitando de apoio, colo, carinho e aconchego. O ato da 
solidariedade é um exercício de desprendimento, pois nele não cabem vaidades pessoais, 
você disponibiliza seu afeto e sua ajuda sem esperar nada em troca...” 

 
3. Confeccione um “cartão solidário” para a família que receberá esse alimento, faça um 

desenho, uma dobradura ... Usem a imaginação!  
 

SUGESTÕES: 

 



Atividades para o dia 14/ 07 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 

Aula do professor(a): Anderson 
Materiais: 2 bexigas (balões de aniversário) de cores diferentes 

 Encher as duas no tamanho médio. 
 As bexigas podem ser substituídas por sacolas de supermercado. 

 

Videoaula Professora responsável: Aparecida e Leticia “Esbanjar alegria!!!” 
 

 

1. Nossa ideia será cheia de alegria e imaginação! 

 É hora do faz de conta, vamos brincar?  
 

2. Seguem muitas sugestões para esse momento: 
 Brincar de detetive (Podemos criar uma lupa com papelão) 
 Brincadeira com kit de profissões 
 Brincadeira com caixas de papelão 
 A criança pode ficar à vontade para brincar de casinha, navio... 
 Biblioteca - Separe livros e revistas e use a imaginação! 
 O chão é Larva: 

 Você só precisa falar “cuidado, o chão é larvaaa!” para a brincadeira começar. Quem 
colocar o pé no chão, perde. Use os objetos da casa, como almofadas, toalhas, tapetes para 
fazer o seu percurso. 
 

  
 

 
 

 
 

Atividades para o dia 15/ 07 / 2020 
  

Videoaula Professor responsável: Rogério “Contagiar...” 
 

Atividade(s) 

1. Está na hora de contagiar toda a família com essa brincadeira... 
2. E, pra começarmos, vamos separar os seguintes materiais: um lençol, uma bola e toda a 

família. 
 

 SIGA O PASSO A PASSO: 



 
 Parte 1 
 Montar uma roda ou um quadrado com a família, onde todos possam segurar o lençol. 
 Colocar a bola no centro do lençol e explicar que tem que sacudir o lençol para cima e para 

baixo, fazendo a bola pular no lençol, mas que todos têm que ajudar para a bola não cair. 
 Vocês podem cantar uma música enquanto acontece o jogo ou só observar se a bola não cai. 
 Esta parte do jogo pode começar devagar e depois ficar mais rápido. 

 
 Parte 2 
 Coloquem um balde um pouco distante da roda da “família”. O objetivo é que vocês se unam 

para jogar a bola do lençol dentro do balde. 
 A família irá tentar encontrar uma forma de jogar a bola dentro do balde e, sempre que 

houver o erro ou o acerto, a brincadeira poder recomeçar. 
 

 Durante o jogo, alguém pode mudar o balde de lugar ou a família pode rodar ou trocar suas 
posições para que todos possam experimentar cada ângulo da brincadeira, pois um ângulo 
pode exigir mais força e outro, mais leveza, então por isso é bom o revezamento. 
 

 PARTE 3 
 Vamos contagiar nossos colegas? Mande uma mensagem convidando um amigo da nossa 

classe para participar das nossas atividades, aulas e web-festas, durante esse período!! 
 Não se esqueça de dizer o quanto ele é especial!  

 

  
 

   
 

Atividades para o dia 16/ 07/ 2020 

Web aula (Zoom) 

Professor(a): Rogério  
Materiais necessários: As famílias deverão providenciar um acessório ou blusa com uma das cores:  
- Vermelho  
- Azul escuro 
- Amarelo 
- Verde 
- Laranja 
- Rosa 
- Azul claro 
- Roxo 

 

Videoaula Professora responsável: Larissa e Rayssa: “Quem canta, seus males espanta” 
 

Atividade(s) 

 Tarde da culinária! Vamos preparar o nosso bolo e deixá-lo quadradinho para a nossa 
comemoração de sexta-feira? 

 Escolha uma receita e use a criatividade! 
 Deixaremos abaixo uma sugestão simples de bolo de laranja, mas vocês podem fazer o bolo 

que quiserem e do jeitinho de vocês. 



       INGREDIENTES: 
 3 ovos 
 Suco de 2 laranjas 
 1 xícara (chá) de óleo 
 2 xícaras (chá) de açúcar 
 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 
 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 

                     MODO DE PREPARO: 
 Bata no liquidificador ou na batedeira os ovos, o suco da laranja, o óleo e o açúcar. 
 Despeje em uma tigela e junte com a farinha e o fermento, bata tudo junto até a 

massa ficar homogênea. 
 Depois coloque em uma assadeira com furo, untada com manteiga e farinha, e leve 

para o forno. 
 Asse em forno médio, preaquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. 

                                          

                     CALDA: 
 Fervente o suco de laranja com o açúcar em uma panela pequena, depois e só 

derramar em cima do bolo desenformado. 
 Guarde o bolinho para nossa comemoração de sexta-feira. 

 
           SUGESTÕES: 

                    
 

      
  

 
 

Atividades para o dia 17/ 07 / 2020 

Web aula (Zoom) 
Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: Bolo preparado na quinta feira 
Arrume o seu cantinho para celebrar! 

 

Videoaula Professor responsável: Vera e Michelle “Celebrar a vida!” 
 

Atividade(s) 

1. Jogo das Sombras  
2. Precisaremos de:  

 Um lençol  
 Uma lanterna  
 2 cadeiras 



3. Apoie o lençol nas cadeiras para que ele fique bem esticado. Após, ligue a lanterna e 
brinque fazendo sombras com as mãos e outros objetos.  

4. A família poderá criar um "jogo de adivinhação", no qual a criança deverá descobrir qual 
sombra seus responsáveis estão fazendo e, da mesma forma, os adultos também deverão 
tentar adivinhar o que as crianças estão fazendo.  

5. Divirtam-se! 
 

 SUGESTÕES: 

 
    

 

Desafio da Semana 

 Vestir duas peças de roupa sozinho. 
 Alimentar-se sozinho. 
 Ajudar as regar as plantas. 
 Ajudar a secar a louças  
 Organizar seus brinquedos. 

 

Sugestões Bônus 

 TUM TUM TUM: Vamos brincar com os dedinhos? Musicalização Infantil 
 
https://youtu.be/BrMUOqcd74A 
 

 Quem tem medo de quê? de Ruth Rocha | CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS 
por Carol Levy 
 
https://youtu.be/UX4lO5Saquc 

               

 3 Brincadeiras para fazer em Família #emcada n / D #quarentena #comigo 
 
https://youtu.be/atYCqKxJFGY 
 

 Música Infantil - Filhos do Corpo [Dani e os Pequeninos] 
 
https://youtu.be/lzelCRX7TZE 
 

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