
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE 

E TURISMO DE DIAMANTE D’OESTE. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – INFANTIL IV e  V 
 

SEMANA  27 de Abril a 01 de Maio 
 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Brincadeiras e Brinquedos 
 

PREVENÇÃO 
- Investigar o que a criança está entendendo e compreendendo sobre o 
isolamento social e acrescentar novas informações como: uso de máscara, 
lavagem de mãos, não abraçar, não beijar, entre outros; 

 
 

 
 

Apresentar a máscara de proteção para as crianças, orientando e incentivando-
as a: 
• Explicar sua função; 
• Manipular e usar corretamente; 

 

 
- Tornar os momentos divertidos: 
• Na frente do espelho questionar a criança quais partes do rosto ficaram 
escondidas pela máscara; 
• Propor outras brincadeiras de esconde-esconde, em outros espaços e 
com outros objetos, como caixas e cobertas, verbalizando o nome da criança, o 
espaço e o objeto que se escondeu. 
• Fazer expressões faciais com e sem máscara; 

 
 



 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE 
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 Cantar e dançar músicas utilizando a máscara; 
• Escolher um local da casa, fazer uma seção de fotos com a máscara e 
mandar para algum familiar. 
 
- Segue uma sugestão de confecção de máscara simples e fácil. 
 

https://youtu.be/H_NVJKBH3Ic 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/H_NVJKBH3Ic
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – INFANTIL IV e V 
 

SEMANA  27 de Abril a 01 de Maio 
 

TERÇA-FEIRA 
 

 
Um plano para salvar o planeta 

 
 Assistir o vídeo da turma da Mônica 

 

 
 

Um plano para salvar o planeta 
https://youtu.be/L3zaoUaHJhQ 

 
 Solicite que a criança desenhe o que mais gostou na história da Turma 

da Mônica; 
 Selecionar alguns materiais recicláveis; 
 Quantos materiais são necessários para fazer um brinquedo¿  
 Construir brinquedos com os materiais recicláveis; 
 Brincar com os brinquedos construídos junto com as crianças;  

 
 

Brinquedo de soltar Bolhas de Sabão com Garrafa PET 
 

 
 
 

https://youtu.be/L3zaoUaHJhQ
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Fonte das Imagens: https://br.pinterest.com/pin/754282637578672979/ 
E sugestões de atividades.  

 

 

https://br.pinterest.com/pin/754282637578672979/
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – INFANTIL IV e V 

SEMANA  27 de Abril a 01 de Maio 

QUARTA-FEIRA 

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 
 
Contar a história ou assistir o Vídeo: João e o pé de feijão - Varal de Histórias: 
 

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

 
 Conversar com a criança sobre a importância das plantas e seu cuidado.  
 Representar a história por meio de desenho destacando o pé de feijão-

gigante. 
 Fazer uma colagem no caule representando as folhas (sugestão: papel 

picado ou rasgado, folhas de plantas, casquinhas de lápis), depois colar 
algodão ou tecido no topo do pé de feijão para representar as nuvens. 

 
Agora vamos brincar! 
Que tal andar com pés de Gigante? 
Utilizar um papelão ou cartolina e um pedaço e barbante ou tecido, 
confeccionar os pés gigantes conforme a figura: 
 

 
 Traçar uma trilha no chão com fita crepe para fazer de conta que é o pé de 

feijão, depois prender os pés gigantes nos pés da criança e desafia-la a andar 
sobre o traçado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECwNnndODpg
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – INFANTIL IV e V 

SEMANA  27 de Abril a 01 de Maio 

QUINTA-FEIRA 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – INFNTIL IV e V 

SEMANA  27 de Abril a 01 de Maio 

SEXTA-FEIRA 

Sugestões de brincadeiras: 
Brincadeiras para quarentena Estefi Machado: 
https://static1.squarespace.com/static/5cbf5eec34c4e2302f81c890/t/5e6d9638a
53943154a9f5a42/1584240285865/brincadeir  
as_quarentena_estefi_machado.pdf 
ou: http://www.baguncei.com.br 
 
 

Vamos brincar de massinha? 
Receita da massinha de modelar 

 
Ingredientes: 

1/4 xícara (chá) de água 1/4 xícara (chá) de sal 1/2 colher (chá) óleo 
1 xícara (chá) de trigo 
 Corantes  
  

Como fazer: 
 
Colocar os ingredientes líquidos num recipiente e em outro os secos. Misturar 
bem cada um dos potinhos. Aos poucos colocar os ingredientes secos no 
potinho com os líquidos e misturar com as mãos retirar do pote e amassar, até 
que fique homogêneo. 
Acrescentar algumas gotas do corante escolhido e continuar mexendo até que 
ele se espalhe totalmente pela massa e ela fique toda homogênea e com a cor 
que escolheu. 
Para poder armazenar e não ficar seca, guardar em um pote com tampa. 
 

 

Divirta-se!!! 

 

https://static1.squarespace.com/static/5cbf5eec34c4e2302f81c890/t/5e6d9638a53943154a9f5a42/1584240285865/brincadeir
https://static1.squarespace.com/static/5cbf5eec34c4e2302f81c890/t/5e6d9638a53943154a9f5a42/1584240285865/brincadeir
http://www.baguncei.com.br/

