PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL
(Infantil I)
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506

Plano de Estudos 28
Período: 05 de outubro a 09 de outubro
Professor(a): Michelle Klem
Projeto: Ser criança é pura diversão!

O objetivo desta semana é:
 promover a alegria na aprendizagem.
Outras habilidades trabalhadas:
 Desenvolvimento da habilidade na movimentação.
 Coordenação óculo-manual.
 Escuta atenta da música.
 Imitação de gestos através de brincadeira musical.
 Gosto pelas artes.
 Criatividade.
 Troca e afeto.

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.

Videoaula – “Dança da imitação”
A semana se inicia com muita alegria! Vamos sorrir e brincar! Vamos dançar e imitar!

Ação 1
(proposta para 2ª
feira)

Hoje vamos usar o “Jogo de encaixe”. Ele é um recurso pedagógico do nosso kit 4 e tem um
colorido todo especial, as cores primárias e as formas geométricas (quadrado e círculo).
O objetivo da atividade com este recurso é que a criança coloque cada peça no espaço correto.
Essa atividade desenvolve o raciocínio lógico, atenção, concentração e a coordenação motora.

Ação 2
(proposta para 3ª
feira)

Foto meramente ilustrativa

Link: https://youtu.be/hDogE5THWvA
A atividade sugerida para hoje tem como objetivo geral conhecer e diferenciar as cores primárias
a fim de reconhecê-las no cotidiano da criança. Pegue uma folha de papel azul, uma amarela e
uma vermelha (pode ser um lenço ou tecido que possa ser estendido no chão); depois pegue um
cesto ou uma caixa e coloque objetos ou brinquedos que sejam das cores mencionadas acima,
coloque todas misturadas, peça à criança que vá colocando cada objeto em cima da folha da
mesma cor, como ilustra a foto abaixo:
Ação 3
(proposta para 4ª
feira)

Foto meramente ilustrativa

A bolha de sabão é uma experiência que as crianças adoram e pode ser trabalhada com o
objetivo de desenvolver a atenção, percepção visual, coordenação motora e equilíbrio.
No nosso kit 4, dispomos do recurso pedagógico “Bichinho da bolha de sabão”, que será pura
diversão! Em uma vasilha, coloque água e detergente; molhe a parte da “redinha” do bichinho e
sopre na boca da garrafa; deixe que a criança use a imaginação quando a espuma começar a sair.

Ação 4
(proposta para 5ª
feira)

Foto meramente ilustrativa

Aula de Educação Física
Encerramos a semana com muito movimento e diversão!

Ação 5
(proposta para 6ª
feira)

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.

A importância do brincar no desenvolvimento da criança
Partilhar132

Atualmente é inegável a importância do brincar no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da
criança.
No entanto, e apesar do contrassenso que é, as crianças têm cada vez menos tempo para brincar,
em prol de agendas assoberbadas em atividades extracurriculares e deveres escolares.
O brincar fica relegado para segundo plano e a preocupação dos pais recaí sobretudo em saber se
os filhos estudaram ou não, sem perceberem que nenhuma criança desenvolverá todo o seu
potencial se a brincadeira não fizer parte da sua vida.
É importante frisar que o brincar e o jogar não se resumem apenas a formas de divertimento e de
prazer para a criança, mas são meios privilegiados dela expressar os seus sentimentos e aprender.
Por intermédio da brincadeira, a criança explora e reflete sobre a realidade e a cultura na qual está
inserida, interiorizando-a. A experimentação de diferentes papéis sociais (o papel de mãe, pai,
bombeiro, super-homem) através do faz-de-conta, permite à criança compreender o papel do adulto

e aprender a comportar-se e a sentir como ele, constituindo-se como uma preparação para a
entrada no mundo dos adultos. A criança procura assim conhecer o mundo e conhecer-se a si
mesma.
Por outro lado, através da brincadeira, a criança tem oportunidade de simular situações e conflitos
da sua vida familiar e social, o que lhe lhe permite a expressão das suas emoções. Brincar é uma
forma segura das crianças encenarem os seus medos, as suas angústias e a sua agressividade e de
tentarem elaborar e resolver os seus conflitos internos. Os jogos, nos quais está implícito o perder e
o ganhar, permitem que a criança possa começar a trabalhar a sua resistência à frustração.
Aprender a lidar com esse sentimento é essencial para o seu equilíbrio emocional e para o
desenvolvimento da personalidade.
Outro aspeto importante do brincar é o desenvolvimento do raciocínio, da atenção, da imaginação e
da criatividade, na medida em que as brincadeiras trazem novas linguagem e ajudam a criança a
pensar, se quisermos, a pensar a realidade de forma criativa.
O brincar desempenha um papel igualmente importante na socialização da criança, permitindo-lhe
aprender a partilhar, a cooperar, a comunicar e a relacionar-se, desenvolvendo a noção de respeito
por si e pelo outro, bem como sua auto-imagem e auto-estima.
Os benefícios do brincar são inesgotáveis e como tal é muito importante que os pais não se
esqueçam de definir na agenda da criança um espaço diário para não fazer nada – é aí que surge o
espaço para brincar.
Os pais têm um papel fundamental no que respeita à preparação dos espaços, à seleção dos
brinquedos e dos contextos a serem explorados, proporcionando à criança um ambiente de
qualidade e enriquecedor da imaginação infantil, que estimule as interações sociais com outras
crianças, familiares e amigos. Importa lembrar que enriquecedor não significa proporcionar
brinquedos caros, mas meios que permitem a exploração de diferentes linguagens como a musical,
corporal, gestual, escrita.
O adulto pode e deve participar na brincadeira, uma vez que o seu envolvimento não só estreita os
laços afetivos com a criança como também aumenta o seu nível de interesse e motivação. Na
interação, o adulto tem oportunidade de conter e ajudar a criança na elaboração das inquietações
que surgirem durante a brincadeira, bem como enriquecer e estimular a imaginação da criança,
despertando-lhe ideias e questionando-a para a descoberta de soluções.
Citando Winnicott (1975) "a brincadeira é universal e é própria da saúde: o brincar facilita o crescer,
logo a saúde".
Por isso, sempre que lhe seja possível, brinque muito com o seu filho e conceda-lhe uma boa parte
do dia para ele brincar! Dessa forma, estará a promover o seu crescimento feliz e saudável!
Joana Valério

jvalerio@netcabo.pt | www.claramente.pt
Joana Valério é Psicóloga, Membro Efetivo da Ordem dos Psicólogos e especialista em Psicologia
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Centro de Recursos para a Inclusão da Cerci, integrada no projeto de parceria com os
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