
 
 

 

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 26 

Período: 21 a 25 de setembro 

Professor(a): Michelle Klem 

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. 
 Escuta atenta da música. 
 Estímulos da coordenação motora global e orientação espacial. 

 
 
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 – Desperta no bosque gentil Primavera 
A semana começou com uma linda poesia que se encontra na nossa videoaula de hoje.  
Vamos propiciar à nossa criança momentos de contação de histórias, leituras, faz-de-conta, 
atividades que sejam memoráveis. Vamos aproveitar o momento em família. 
 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

Ação 2 
(proposta para 3ª 
feira) 

A Primavera é a estação das flores, dos cheiros e das cores! Aproveitando tanta inspiração, 
vamos usar nosso ”Caderno para artes”, recurso pedagógico do nosso kit 3, para explorarmos as 
cores primárias (vermelho, azul e amarelo) e criarmos uma linda arte!  



Seguem abaixo sugestões para pintura em carimbo: passe tinta na mãozinha, no dedinho ou no 
pezinho da criança e carimbando no caderno. Esse tipo de pintura permite explorar a percepção 
corporal, os sentidos e as cores. 

 

 

    
Imagens meramente ilustrativas 

 

Ação 3 
(proposta para 4ª 
feira) 

Vamos movimentar o corpo! Para o desenvolvimento da coordenação motora ampla e a 
orientação espacial, vamos traçar linhas no chão: reta, curva, etc. Podemos utilizar fitas, 
barbantes, cordas ou mesmo giz.  

 Peça para a criança andar em cima da linha, deixando primeiro que explore livremente o 
espaço e o traço. 

 Depois, oriente os movimentos que ela fará: para frente, para trás, batendo palmas, mão 
na cabeça... Vá dificultando de acordo com a evolução da criança, mas não se esqueça de 
que cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. 

 
Figura meramente ilustrativa 



 

Ação 4 
(proposta para 5ª 
feira) 

Link: https://youtu.be/WKbaWcMkDDE 
De que cor é o céu? Em dias ensolorados, vemos o céu todo azul!!! 
Vamos trabalhar essa cor em uma atividade que vai ser muito legal... 

 Para começar, espalhe objetos coloridos por um cômodo da casa onde a criança possa 
explorar livremente. Entre esses objetos, espalhe alguns da cor azul, colocando um bem 
longe do outro. 

 Peça à criança para pegar os objetos da cor azul, sempre repetindo e enfatizando o nome 
da cor que a criança está aprendendo. 

 

 

Ação 5 
(proposta para 6ª 
feira) 

Videoaula – Aula de música 
Link: https://youtu.be/yll_EyFubQ4 
Hoje é aula de música! Aproveitem para curtir muito com o Professor Rogério, pois a música faz 
bem para o desenvolvimento pleno do cérebro da criança, então ouçam, cantem e dancem! 

 
 

 
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! 
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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 da mastigação para o desenvolvimento infantil 

 

 

 

Quando o assunto é mastigar e falar, logo nos vem em mente a orientação que aprendemos: “é falta de educação falar 
enquanto mastiga”. Mas o que muitos não sabem é que há uma relação direta entre a mastigação, o fortalecimento da 
musculatura orofacial, e a destreza do movimento destas estruturas durante a fala. 

A mastigação é uma função aprendida e ao longo de toda a vida se adapta às condições anatômicas da pessoa. Ela é 
responsável por quebrar os alimentos em pedaços menores para facilitar a digestão dos nutrientes e também por 
fortalecer a musculatura da face, como em uma verdadeira academia para fortalecimento. 

Os músculos da face são responsáveis por sugar, engolir, mastigar, falar e respirar corretamente e desde o primeiro 
momento de vida, eles são recrutados para algumas destas funções. 

Desta forma, é muito importante que a criança passe por cada etapa do processo de alimentação, respeitando o 
desenvolvimento do seu corpo. Após o quinto mês de vida, o reflexo oral é substituído pela movimentação voluntária da 
boca para alimentação e para a fala, ficando mais efetiva com a estabilidade do pescoço, pois melhora o controle da 
mandíbula. A partir dos 6 meses de idade, com o inicio da introdução (lenta e gradual) da alimentação complementar, 
começamos também período de transição da mastigação, onde a criança passa da alimentação líquida para a pastosa 
até chegar à sólida. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2006), a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e 
oferecida com colher; começa com consistência pastosa (papas/purês) e, gradativamente, aumenta a consistência até 
chegar à alimentação da família. A partir de um ano de idade, quando já nasceram seus primeiros dentes, a criança 
estará pronta para a alimentação sólida, inicialmente com alimentos em pequenos pedaços e mais macios. 

Chegar à alimentação sólida representa o recrutamento e fortalecimento dos músculos do rosto. Uma criança que não 
mastiga, mas somente suga fortalece apenas a língua e alguns outros poucos músculos. Os demais grupos musculares 
como não são recrutados, ficam fracos e sem condições de participar de forma efetiva das funções da boca, como a fala. 
Ao longo dos meses, a criança passa a apresentar uma fisionomia de cansaço, com a boca constantemente aberta e a 
língua caída no assoalho da boca, apresentando ainda as seguintes alterações: 

 O tipo de respiração passa a ser oral e nasal, pois com a boca aberta a criança vai inspirar também por ela. 
 O padrão de crescimento de todo o rosto, pois os músculos fracos tendem a pesar mais para baixo, 

direcionando o crescimento do rosto e tornando-o longo 
 Dificuldade no controle eficiente da saliva (babando constantemente), 
 Desenvolve uma fala “mole” e distorcida, pois os músculos participantes não têm a destreza necessária para os 

movimentos rápidos e variados necessários. 



Assim, para que as nossas crianças tenham condições adequadas para o desenvolvimento da musculatura oral e facial e 
assim aprenda a articular corretamente todos os sons da fala, é preciso deixar passar estas etapas de evolução da 
alimentação. A alimentação deve ser variada tanto em cores, quanto em sabores, texturas e consistências, dando um 
show de estimulação aos sentidos e músculos da face e assim preparando-a para seu próximo desafio: a fala! 

Sobre o autor: Daniela Barbosa           
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