
 
 

 

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 30 

Período: 19 a 23 de outubro 

Professor(a): Michelle Klem 

Projeto: “Quando o amor transborda, nasce a poesia.” 

 
 

O objetivo desta semana é: 
 estimular a arte através da poesia. 

 
Outras habilidades trabalhadas:  

 Capacidade de escuta e apreciação de leitura. 
 Estimulação dos sentimentos através da leitura. 
 Gosto pela poesia. 
 Ampliação do vocabulário. 
 

 
 
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 – Poesia: “As borboletas”. 
A semana começa com esse lindo poema de Vinícius de Moraes!  
Aproveitem para conhecer novos poemas e poesias. Existem lindos trabalhos como este, 
voltados para a faixa etária de nossas crianças. 

 
Figura meramente ilustrativa 



 

Ação 2 
(proposta para 3ª 
feira) 

Vamos montar uma tenda dos livros!  
Pegue um lençol ou uma toalha de mesa e monte uma cabaninha, coloque um tapete e 
almofadas, faça um ambiente bem aconchegante. Coloque livros, revistas, folhas etc, onde a 
criança possa explorar as imagens, brincar que está contando histórias, ler poemas e poesias, 
incentive sua imaginação permitindo que ela explore esse mundo imaginário e tenha interesse 
pelos livros. 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

Ação 3 
(proposta para 4ª 
feira) 

Link: https://youtu.be/ItdiYRwH3Oo 
Hoje nosso poema será cantado!  
O link acima é do poema “ O relógio” de Vinícius de Moraes, vamos fazer os gestos do poema 
cantado? Com os braços abertos, faça os ponteiros, vamos nos mexer e criar uma linda 
coreografia! 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

Ação 4 
(proposta para 5ª 
feira) 

Na atividade da ação 3, aprendemos o poema cantado “O relógio”. 
Vamos hoje para uma atividade artística ao som do poema: desenhe um relógio bem grande para 
a criança pintar e deixá-lo bem bonito; deixe que a mesma explore seu lado artístico. 

 
Figura meramente ilustrativa 

 

Ação 5 
(proposta para 6ª 
feira) 

Videoaula – Aula de música 
Hoje encerramos a semana com muita animação!  
Corre lá para assistir à videoaula do professor Rogério! 

https://youtu.be/ItdiYRwH3Oo


 
Figura meramente ilustrativa 

 
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. 
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A importância da poesia na infância 

O contato com a poesia pode acontecer de diversas formas na vida de uma criança. Elas estão 
presentes nas canções, brincadeiras, parlendas, livros e histórias. A leitura de poesias ou poemas, 
carrega consigo um conhecimento de mundo e desperta a sensibilidade das crianças, por meio de uma 
leitura leve, ritmada e prazerosa. 

A leitura de poesias deve ser estimulada, pois é importante para a formação da criança. Afinal manifesta 
sentimentos, emoções, experiências, momentos, sensações, ideias e lições de forma graciosa. É uma 
bela forma de expressão. Esse estilo de leitura precisa apresentar experiências do cotidiano e 
conhecimentos valorosos para a criança. 

  

Como escolher a poesia ideal para meu filho? 

A poesia para crianças deve ser leve, bela, prazerosa, divertida, surpreendente e abordar assuntos que 
agreguem a formação da pessoa, como a importância da observação e relacionamentos interpessoais. 

Para isso, a leitura precisa promover familiaridade com o cotidiano da família, amigos, escola, natureza e 
obra do Criador, de uma maneira que permita que a criança consiga entender o significado da poesia e 
isso agregue valores à sua vida. 

  

Objetivos da poesia 

A poesia tem o poder de promover para a criança, a oportunidade de expressar ou compreender algum 
momento que esteja passando. Por isso, tem um apelo voltado para a formação do indivíduo. 

http://portaldologosofico.com/arte-na-formacao-infantil/
http://portaldologosofico.com/importancia-familia-formacao-individuo/


Promover a percepção do mundo que cerca o leitor é, sem dúvida, um dos principais objetivos da poesia. 

 Idade ideal para ler poemas 

Desde a barriga da mamãe. Mas, é preciso levar em consideração a classificação da poesia. Conforme a 
criança se desenvolve, pode-se ir elevando o nível de dificuldade e interação com a leitura. Quem sabe 
até ao ponto de escrever seu próprio poema?! 

Existem livros, como ‘O Tesouro’, que trazem coletâneas de poemas, que são para crianças de todas as 
idades. Nele, tem poemas que falam sobre a obra do Criador, o poder da observação, interação e 
respeito com a natureza, valorização da família e amigos e fases da vida, que as crianças passam. 

Para conhecer mais sobre o livro, clique aqui. Com certeza, você e seu filho viverão momentos únicos, 
no qual poderão ler os poemas juntos e descobrirem – ou redescobrirem – a beleza da infância 

 
POR: Alexandre  Libanori, 1 março, 2017. 
 
 
 
 
REFERÊNCIA: https://editoralire.com/blogs/news/a-importancia-da-poesia-na-infancia , visitado pela última vez em: 
04/10/2020. 

http://portaldologosofico.com/loja/livro/o-tesouro-2/
https://editoralire.com/blogs/news/a-importancia-da-poesia-na-infancia

	A importância da poesia na infância
	Como escolher a poesia ideal para meu filho?
	Objetivos da poesia


