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: 30 a 04 de Dezembro
Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano
Projeto: “Brincadeira de criança...Como é bom!”
Objetivos:
→ Estimular o desejo de realizar brincadeiras novas.
→ Desenvolver a coordenação motora global.
→ Aprimorar a percepção de estruturas rítmicas para expressarse corporalmente por meio da dança, brincadeiras e de outros
movimentos.
→ Estimular a criatividade.

Atividades para o dia 30/11/2020 (Segunda-feira)
Vídeoaula

Atividade(s)

“Arrume-se conosco” Professoras responsáveis: Alana, Larissa e Rayssa
1. Tarde de criação:
Vamos confeccionar um chapéu de master chef?!
Segue o passo a passo:
O primeiro passo será conseguir os materiais:
Uma folha branca A3 (ou cartolina), duas folhas de papel tamanho A4
celofane (Ou folha colorida), Cola, um lápis, tesoura e uma régua.
Pronto para aprender a fazer um chapéu de cozinheiro com folhas de papel?
Pegue duas folhas de papel e junte-as. Para isso, você pode utilizar o celofane
(ou folha colorida).
Em seguida, recorte um pedaço de folha A3 de uns 7 cm de largura. A tira de
folha deve ter a mesma largura que as duas folhas unidas.
Pegue a tira da folha A3 e cole-a nas folhas.
Cole a folha A3 na parte inferior das folhas, pois essa parecerá a base do
chapéu do chef e oferecerá mais resistência à peça, além de proporcionar
uma aparência mais divertida e original.
Como penúltimo passo, meça a circunferência da cabeça da criança que vai
usá-lo e junte os dois lados das folhas, criando uma espécie de cilindro com
elas.
Como passo final, aplique cola para fixá-las.
E seu chapéu de cozinheiro estará pronto!
Escreva o seu nome e o decore como quiser!
DICA: Chapéu de Cozinheira - https://youtu.be/-np7AVP06k4

Atividades para o dia 01/12/2020 (Terça-feira)

Web aula (Zoom)

Educação Física com o Professor Anderson
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
→ 3 garrafas pet
→ 1 bexiga cheia

1. Tarde de chef:
Essa tarde será pra lá de especial, vamos praparar um delicioso bolo de caneca!
E você será o chef, use o seu chapéu confecionado ontem!
Vamos lá, seguem a receita e os ingredientes:
(SUPERVISIONADO POR UM ADULTO)
BOLO DE CHOCOLATE NO MICROONDAS:
Ingredientes
. 1 ovo pequeno
. 3 colheres (sopa) de óleo
. 6 colheres (sopa) de leite
. 4 colheres (sopa) de açúcar
. 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
. 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
. 1 colher (café) de fermento em pó
. 1 colher (chá) de manteiga
Modo de preparo:
Atividade(s)

1. Coloque o ovo na caneca e bata com uma colher.
2. Adicione o óleo, o açúcar, 4 colheres (sopa) de leite e 2 colheres (sopa) rasas de
chocolate em pó e mexa.
3. Incorpore a farinha de trigo e o fermento, aos poucos, na massa. Em seguida, leve
ao micro-ondas durante 3 minutos na potência máxima.
4. Prepare a cobertura: Junte 2 colheres (sopa) de leite, a margarina e 1 colher (sopa)
rasa de chocolate e ponha no micro-ondas por 30 segundos.
5. Despeje no bolo ainda quente e polvilhe o granulado (ou algo de sua preferência).

EXISTEM MUITOS SABORES DE BOLO, PODEMOS TAMBÉM ADPTAR!
APROVEITEM!

Atividades para o dia 02/12/2020 (Quarta-feira)
Web Aula
(zoom)

Professoras: Rayssa e Larissa
Segunda edição do Cineminha

1. SEGUNDA EDIÇÃO DO CINEMINHA!
Nossas crianças merecem todo o carinho do mundo! Por isso, preparamos a nossa segunda
sessão cineminha.
A primeira foi um sucesso, uma aventura reaheada de sorrisos e muita animação! Nossas
crianças curtiram muito! Por isso resolvermos fazer a segunda edição. Temos a certaza que
será um grande sucesso!
Para esse momento se tornar ainda mais especial, preparamos algumas sugestões:
Meu cantinho:
Que tal preparar um ambiente bem aconchegante? Temos certeza de que será muito legal
assistir ao filme, mesmo à distância, com os amiguinhos!

Atividade(s)

Vocês podem preparar esse cantinho com almofadas ou bichinhos de pelúcia prediletos!

Esse cantinho também pode ser no sofá da sua casa, onde você quiser!
Oficina Culinária
Qual tipo de pipoca sua família mais gosta?
Doce? Salgada?
Queremos saber!
Prepare com seu responsável a pipoca de que vocês mais gostam!
TIRE UMA FOTO NO SEU CANTINHO COM A SUA PIPOCA E ENVIE PARA A PROFESSORA!

Atividades para o dia 03/12/2020 (Quinta-feira)
Web Aula
(zoom)

Aula de Música com o professor Rogério
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
→ Folha lisa e lápis de cor

1. Vamos nos movimentar?
Quem ai está animado para brincar, descobrir e explorar?
Eba! Então vamos lá, deixaremos abaixo sugetões de brincadeiras super bacanas para
vocês!
1. Trilha de brinquedos
Disponibilize alguns brinquedos ao longo de um caminho para que sejam explorados
pela criança. Brinquedos sonoros, bolas, potes, bacias, caixas de papelão são
elementos desafiadores e significativos para a aprendizagem.
Outra possibilidade é ir aumentando o grau de dificuldade. Por exemplo, utilizando
os próprios sapatos da criança e posicionando-os em zig zag, criando um percurso
onde a criança deverá executá-lo em um tempo determinado, indo e vindo. O grau
de dificuldade poderá ser ampliado a cada rodada.
A atividade vai ajudar a criança a construir a consciência corporal, exercitando o
equilíbrio e fortalecendo o tônus muscular.

Atividade(s)

2. Amarelinha
Mesmo dentro de casa, com fitas marcando a amarelinha no chão, recorra a essa
brincadeira atemporal. Além de um exercício físico excelente para a coordenação
motora, o simples ato de pular nas áreas demarcadas gera uma noção espacial e
lateral.
Para tornar a disputa ainda mais calorosa, ensine-os a desenhar percursos
diferentes: com mais casas, em espiral, com outras formas geométricas. A
imaginação não tem limites.
3. Faz de conta
A fantasia é um meio de elaborar abstrações e encontrar alternativas para os
problemas que possam surgir e também contribui para nossa capacidade simbólica
de inventar, de imaginar e criar coisas inéditas.
Reserve um tempinho para a contação de histórias, a leitura e os desenhos feitos à
mão. Proponha à criança que crie suas próprias narrativas: Se este cadeado tivesse
uma casa, como ela seria? Onde um cachorro falante poderia estudar? Embarque na
brincadeira e pensemos todos juntos, “fora da caixa”.
Outra forma de faz de conta é reutilizar materiais para construir brinquedos ou
representar, como casas, aviões, carros, robôs, naves, cavalos, barcos.

Atividades para o dia 04/12/2020
Web Aula
(zoom)

Professoras: Rayssa e Larissa
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
→ Traga sua fantasia de super herói e muita alegria!

1. Hora de organizar o cantinho para a web festa:
Reveja o vídeo enviado pelas professoras na segunda- feira.
Seguem sugestões para a arrumação:
Cortina de papel crepom:
Tesoura, régua, linha, papel crepom, fita adesiva dupla face, grampeador.
Siga o passo a passo:
Cole uma tira de fita dupla face na parede e outra na parte inferior.
Marque a largura no papel crepom do tamanho das tiras.
Cole as tiras na dupla face até preencher o cenário.
Caso você goste do efeito mais soltinho, deixe apenas a parte superior com fita crepe.
Finalize com um acabamento bonito no topo para esconder a fita crepe da cortina.
SUGESTÕES EM IMAGENS:

Atividade(s)

Desafio da Semana

→
→
→
→

Vestir-se sozinho(a).
Alimentar-se sozinho(a) .
Ajudar a arrumar a cama .
Regar as plantas .

A Batalha do Movimento - Músicas e Canções para Crianças
https://youtu.be/8e3MBmvAv0k
Sugestões Bônus
Pula Pipoquinha - Bob Zoom | Video Infantil Musical Oficial
https://youtu.be/MgG13r2fVOw

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

