PROGRAMAÇÃO PLANTÃO DE FÉRIAS 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL
TEMA: Acampamento de verão!
Prezadas famílias, segue a programação base para o plantão de férias em janeiro de 2021.
Importante:
1. Em cada dia existe uma proposta chave, porém, cada professora irá AMPLIAR as propostas
mediante a temática da semana, suas ideias e características do seu grupo.
2. Os professores específicos terão um dia especial para desenvolver sua oficina – Ed. Física na
3ª feira e Música na 6ª feira (1ª e 2ª semana) e ambos na 3ª feira na 3ª semana. Porém, nos
demais dias em que estão na escola, entrarão nas turmas com propostas ampliadas dentro da
temática.

1ª semana - 11 a 15 de janeiro (TERRA)
2ª feira
3ª feira
4ª feira
Oficina de
Oficina Além do Corpo Oficina de Arte
Contação de
Criativa
Histórias
Ao redor de uma
Com Prof. Ed. Física
Criação de uma
fogueira de “faz-de- realizarão uma trilha com obra de arte com
conta" as crianças diferentes percursos e
elementos da
ouvirão uma
obstáculos até chegarem
natureza.
história sobre
ao local para acampar.
floresta, animais,
natureza...
Criança deve
TRAZER folhinhas,
Em seguida irão
trajar ROUPA confortável flores, gravetos,
planejar um
e TÊNIS.
areia, terra...
acampamento!
TRAZER: Lanterna

5ª feira
6ª feira
Oficina Faça Oficina Além
Você
do Som
Mesmo
Confecção Dia de montar o
de um
acampamento e
chocalho curtir uma roda
natural.
musical com o
Prof. de
Música.

TRAZER um
rolinho de
papel
higiênico
vazio e
sementes.

Usar o chocalho
natural
construído.

2ª semana - 18 a 22 de janeiro (ÁGUA)
2ª feira
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira
Oficina de
Oficina Além do Oficina de Arte Oficina Faça Você Oficina Além do
Contação de
Corpo
Criativa
Mesmo
Som
Histórias
A história da
Com Prof. Ed.
Pintura
Construção de
A roda musical
semana envolve a Física as crianças diferente: com barcos de papel
com o Prof.
água e sua
irão passear no canudos e tinta para brincar na
de Música
importância...os
rio. Um faz-desoprada.
água.
terá apoio de
rios, lagos, mares, conta com muito
instrumento
chuva.
movimento:
TRAZER toalha e indígena: o pau de
navegar, remar!
traje de banho.
chuva.

3ª semana - 25 e 26 de janeiro (AR)
2ª feira
Oficina de Contação de Histórias
A história da semana envolve o vento!
Quem gosta de vento? Vento fraco ou vento
forte? Como ele é? Para que serve?
Construção de um BARANGANDÃO

3ª feira
Oficina Além do Corpo e Além do Som
Com Prof. Ed. Física e de Música: usando
o barangandão para brincar com o vento, o
movimento e seus efeitos.

