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Plano de Estudos 25 

Período: 14 a 18 de setembro 

Professor(a): Vera Lucia Jordão 

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. 

 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 - O belo vai e vem das estações 
Como está o dia hoje? Se estiver ensolarado, que tal brincar com as sombras? 
Se estiver chuvoso, que tal observar o barulho dos pingos batendo no telhado e sentir o cheiro de 
terra molhada? 
Registre esta atividade e nos envie. A professora vai amar ver! 

 

Ação 2 
(proposta para 3ª feira) 

Vamos andar descalço para sentir diversas texturas e temperaturas? 
Colocar a criança para andar na grama, terra e areia. 

 



 

Ação 3 
(proposta para 4ª feira) 

Vamos usar o recurso pedagógico ‘’luva sonora’’ e a pasta de emoções e sensações? 
Cantar a música ‘’borboletinha’’ e seguir o ritmo, usando a luva e batendo os dedinhos uns nos 
outros, imitando o voo da borboleta. 

 
 

Ação 4 
(proposta para 5ª feira) 

O outono é a estação das frutas. Que tal separar algumas frutas e deixar a criança manuseá-las 
livremente, sentindo o cheiro e a textura?  
Estimule a criança a tirar a casca da banana e da tangerina? 
Depois dessa riqueza de experimentos, que tal um piquenique ao ar livre? 

 
 

Ação 5 
(proposta para 6ª feira) 

Assistir ao vídeo da música ‘’A formiguinha’’. As formiguinhas são bichinhos de jardim; vamos 
observar as formiguinhas andando? 
Link: https://youtu.be/SQXGFVsh--k (Acesso em 01 de set. de 2020) 

 
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. 

 

7 BENEFÍCIOS DE ANDAR DESCALÇO PARA CRIANÇAS 

 

 Quando a criança está começando a ficar em pé e a andar sobre suas pequenas pernas, é 

mais conveniente que os pés sintam o solo porque isso ajuda os pequenos a conhecer o peso do seu 

corpo e a se equilibrar. 

  Também há estudos que sugerem que crianças que andam descalças se desenvolvem melhor 

intelectualmente. Isso acontece porque elas descobrem o mundo com a riqueza de todos os seus 

sentidos. 

https://youtu.be/SQXGFVsh--k


 

 

 Andar descalço proporciona aos pequenos uma quantidade de experiências descobertas por 

meio do tato, como sentir diferentes temperaturas e texturas, as quais podem se mostrar agradáveis 

ou desagradáveis de acordo com o gosto e a vivência da criança. 

 Uma criança que anda descalça consegue sentir muito mais estabilidade e firmeza nas 

pernas. 

 Andar sobre diferentes superfícies, como a grama recém cortada ou as folhas secas, 

proporciona experiências relaxantes e também ajuda a criança a ter um contato mais profundo com o 

ambiente à sua volta. 

 Andar descalço também traz benefícios físicos, pois ajuda a formar o arco dos pés. De fato, 

especialistas recomendam que as crianças andem descalças com as pontas dos pés e também com o 

calcanhar. 

 Ficar sem sapatos tem outro benefício: previne as bactérias que formam os fungos e 

provocam mau cheiro. Assim, como você pode ver, é positivo deixar seus filhos andarem descalços, já 

que eles se sentem livres dessa forma. 

Ao mesmo tempo, todas essas vivências contribuem para o descobrimento do mundo e do próprio corpo de uma 

maneira diferente. 

 

: https://soumamae.com.br/7-beneficios-andar-descalca-criancas/ 

(Acesso em 05 de set. de 2020) 
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