
 
 

 

PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 
(Infantil 2) 

 
 

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

Plano de Estudos 27 

Período: 28 de setembro a 02 de outubro 

Professor (a): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: “O carrossel das estações...” 

 
 

O objetivo desta semana é: 
 conhecer as características de cada estação do ano. 

 
Outras habilidades trabalhadas:  

 Senso de cuidado com a natureza. 
 Criatividade. 
 Gosto pelas artes. 
 Ouvir e apreciar música. 
 Estímulos da coordenação motora global. 
 

 
 
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.  

 

Ação 1 
(proposta para 2ª 
feira) 

Videoaula – As quatro estações do ano 
Após assistir à videoaula, faça um desenho no caderno de estimulação e use bastante a 
criatividade. 

 

Ação 2 
(proposta para 3ª 
feira) 

Vamos brincar com o recurso pedagógico do pião? Que tal fazer uma fotografia bem bonita e 
enviar para a professora? Vamos adorar ver esse momento. 

 



 
 

Ação 3 
(proposta para 4ª 
feira) 

Vamos assistir à videoaula: https://youtu.be/McnyVlu-VTo 
Depois, vamos fazer uma pescaria de flores? Colha pétalas de flores e folhas secas, separe uma 
vasilha com água e prendedores de roupas. Tente pegar as pétalas com o prendedor. Segue 
imagem ilustrativa: 

 
 

 

Ação 4 
(proposta para 5ª 
feira) 

Vamos separar algumas peças de roupas e solicitar que a criança identifique a qual estação a 
peça pertence?  
Escrevam o nome das estações numa folha de papel e leia para ela e diga para colocar o papel 
em cima da estação correspondente, enfatizando o nome da estação.  
Sugestão para a atividade ficar mais rica: faça um varal de barbante e peça à criança para 
pendurar a peça de roupa com um pregador. Segue imagem ilustrativa: 
 

 
 

Ação 5 
(proposta para 6ª 
feira) 

Assistam ao vídeo: https://youtu.be/7IUCo2UpyIE 
Após assisti-lo, peça para a criança pintar pregadores de madeira e solicitem que ela prenda no 
pião.  

 
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! 

 
 

Dicas para a Família 
*Esta seção tem como objetivo instrumentalizar a família e deixar orientações para a estimulação prática conforme o 
desenvolvimento esperado para a faixa etária da criança. 

https://youtu.be/McnyVlu-VTo
https://youtu.be/7IUCo2UpyIE


Formas de estimular a fala da criança durante a rotina em casa: 
 
1▪︎Tempo de espera: ofereça um tempo de escuta. A criança precisa de tempo e silêncio para elaborar seus 
pensamentos. Aguarde o tempo de resposta da criança e fique em silêncio. Perguntas e comentários sobre a resposta 
esperada podem prejudicar o raciocínio e impedir sua expressão comunicativa. 
 
2▪︎ofereça escolhas: sempre que oferecer algo para a criança tenha duas opções. Essa é uma ótima oportunidade para 
a criança ter estímulos auditivos, oportunidade de imitar um modelo correto de fala e ampliar seu vocabulário. Ex.: 
Você quer beber suco de uva ou água? 
 
3▪︎Estimulação face a face: ficar de frente e no nível da criança em todos os momentos que for estabelecer um diálogo. 
A interação face-a-face favorece a comunicação, fornece pistas comunicativas que facilitam a compreensão, facilita a 
visualização da boca do falante. 
 
4▪︎. Ampliar o vocabulário: nomear os objetos de interesse e do ambiente da criança facilitam a familiarização e a 
compreensão das palavras. 
 
5▪︎Motivação: siga os desejos da criança, demonstre que o seu interesse é o mesmo. Assim o compartilhamento de 
interesses e o engajamento durante o brincar será facilitado. 
 
6▪︎. Cantar: música é sempre um bom estimulo. Cante uma parte da canção e deixa a criança completar. 
Narrar as atividades do dia: sempre que possível faça um relato sobre os acontecimentos do dia. É uma forma da criança 
relacionar os fatos com o vocabulário. 
 
7▪︎. Narrar atividades do dia: isso é "explicar o mundo para a criança". Falar sobre o que estão fazendo, mostrar no 
concreto, introduzir vocabulário. 
Repost @brincarparafalar 
#fonoaudiologia #falaelinguagem #desenvolvimentoinfantil #criancaspequenas #fonoportoalegre 
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