PLANEJAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ESCOLA
“CINCO AÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA”
MÊS DE FEVEREIRO/2020
ATIVIDADE 1 – Leitura e discussão da Lei “Biênio da Primeira Infância” (Anexo)
ATIVIDADE 2 – Ações que promovam o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida das
crianças.
FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

1ª ação – Mais amor e menos
estresse

2ª ação – Fale, cante e aponte

MAIO

JUNHO

AGOSTO

3ª ação – Conte, agrupe e compare

 Seminário ...

 Seminário ...
4ª ação – Explore, brinque e movase

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

 Seminário ....

5ª ação – Leia e comente histórias

 DIA “D”

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Órgão: Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.960, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
Institui o Biênio da Primeira Infância do Brasil no período de 2020-2021.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Biênio da Primeira Infância do Brasil no período de 2020 a 2021.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6
(seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança.
Art. 3º O disposto no art. 1º desta Lei vis
a principalmente, entre outras ações, a permitir iniciativas e ações do poder público em parceria
com entidades médicas, universidades, associações e sociedade civil, na organização de palestras,
eventos e treinamentos, com o objetivo de informar a sociedade da importância de promover o
desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida da criança.
Art. 4º São atividades do Biênio da Primeira Infância do Brasil:
I - seminários com especialistas brasileiros e estrangeiros sobre o tema primeira infância;
II - audiências públicas com famílias e organizações da sociedade civil;
III - publicações sobre boas práticas e sobre outros temas de relevância para as políticas públicas
direcionadas à primeira infância;
IV- definição e publicação de parâmetros de atuação intersetorial para a promoção do
desenvolvimento da criança na primeira infância;
V - premiação de Estados e Municípios por boas práticas de políticas públicas direcionadas a
promover o desenvolvimento infantil;
VI - recomendações ao governo federal de políticas públicas intersetoriais direcionadas à primeira
infância.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

Melhores cuidados na infância
Mais possibilidades no futuro.
“CINCO AÇÕES PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA”
MÊS DE MARÇO / 2020
MAIS AMOR E MENOS ESTRESSE
Para ajudar a ganhar confiança
Transmitir sentimentos de segurança para os bebês é importante para o desenvolvimento de diversas habilidades,
como controlar comportamentos, resistir a atos impulsivos e transferir atenção de uma coisa para outra.
Relacionamentos seguros e que geram proteção são essenciais para as crianças. E quando surgirem situação de
estresse, normalmente porque alguma necessidade não foi atendida ou algo/alguem os assustou, é responsabilidade
dos adultos a sua volta assegurá-los de que tudo está bem.

ATIVIDADE 1
VOCÊ CONHECE O DOCUMENTÁRIO “O COMEÇO DA VIDA”?

No documentário O começo da vida, um personagem diz: “Se mudamos o começo da história,
mudamos a história inteira”. O cuidado integral, que inclui a educação, muda o começo da
história das crianças tradicionalmente excluídas ou deixadas à margem do desenvolvimento.
Uma sociedade que cuida de suas crianças se torna mais justa, menos desigual, com
possibilidades reais de viver a cidadania.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=K93pR1z9jz0

ATIVIDADE 2
Com toda sua experiência docente, de mãe, de tia, de avó, socialize sua resposta para a seguinte questão...
O QUE FAZ UMA CRIANÇA FELIZ?

ATIVIDADE 3

Carinho dos pais na infância molda o cérebro das crianças
Fonte: Delas - iG @ https://delas.ig.com.br/filhos/2013-03-14/carinho-dos-pais-na-infancia-molda-o-cerebro-das-criancas.html

Neurocientista Suzana Herculano-Houzel explica como o afeto familiar determina as reações dos
filhos diante do estresse, conflito e frustração
O cérebro não nasce pronto. Além da genética, as experiências vivenciadas nos primeiros três
anos de vida são determinantes – até mais do que os genes - para moldar o funcionamento
cerebral diante de situações estressantes, desafiadoras e frustrantes.
Quem avisa é a neurocientista Suzana Herculano-Houzel, uma das principais estudiosas da
“mente das crianças” do País. Segundo ela, dados científicos comprovam que o carinho dos pais,
recebido na primeira infância (período entre 0 e 5 anos), é o grande responsável por reações
cerebrais - às vezes só manifestadas na vida adulta. "Apesar de ser muito mais marcante na

infância, o carinho sempre influencia. Nunca é tarde para começar", afirma a neurocientista
Suzana H. Houzel
Em palestra realizada na sede da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (entidade que elabora
programas voltados à população infantil), em São Paulo, Suzana explicou como as doses de
afeto são receitas de sucesso para arquitetar um cérebro sadio no presente e no futuro. “Receber
ou não carinho modifica para sempre como o cérebro vai reagir diante do estresse e da
frustração”, afirma.
A formação do cérebro
“As crianças não são adultas por dois motivos principais: o primeiro é que elas não têm a
experiência trazida com o passar dos anos. O segundo fator é o cérebro infantil. O órgão não
nasce pronto, é menor e mais leve do que o cérebro de um adulto. Até o terceiro ano de vida,
é o período em que o cérebro mais cresce e ganha peso. Uma das explicações para o
crescimento cerebral é que, neste intervalo de anos, há maturação das conexões entre os
neurônios, o que faz o peso da massa encefálica aumentar, ficar mais densa. Este processo é
determinante para o bom funcionamento do cérebro.
Durante este amadurecimento cerebral, a criança tem uma capacidade de aprendizado rápida e
impressionante. É o período em que elas aprendem a detectar sons, enxergar e constituir
habilidades, das mais variadas. Por exemplo: todos nascemos com plena capacidade de aprender
qualquer idioma. Capacidade esta que vamos perdendo ao longo da vida.”
“Várias pesquisas científicas compravam o carinho físico, o toque e o contato como
um moldador
cerebral que torna a criança mais hábil e com o sistema de proteção orgânico
mais forte.”
Influências na formação cerebral
“Este período de crescimento do cérebro é chamado de período crítico. Todo e qualquer
processo de aprendizado, sendo criança ou adulto, exige a repetição, por meio da tentativa e
do erro. Mas nos primeiros anos de vida, o cérebro compreende mais rápido como reagir, sem
precisar de tantas tentativas assim. Para criar um comportamento e uma reação padrão diante
de algum estímulo - que pode ser um barulho, um estresse, uma sensação de medo, de solidão
ou de felicidade - não é preciso repetir tantas vezes.

Neste contexto, é claro que a genética influencia em nossas habilidades e características. Mas a
vivência da criança e os exemplos que ela tem dentro de casa são fundamentais para a criação
deste comportamento. A capacidade de linguagem de uma criança, por exemplo, é intimamente
ligada ao vocabulário da mãe, às palavras que ela fala com o bebê, só para citar um exemplo
da influência do ambiente no desenvolvimento do cérebro infantil. ”
O poder do carinho
“Sabendo desta influência tão significativa do exemplo no período de aprendizagem, o estímulo
dos pais dados à criança durante a primeira infância é uma importante ferramenta para o
desenvolvimento de habilidades. Não só isso. O comportamento também é moldado nesta fase.
Se a mãe faz de qualquer probleminha um problemão, o cérebro da criança aprende a reagir
de forma estressada a qualquer situação. Isso significa que o perfil de reação ao estresse na
fase adulta é aprendido e traçado na infância. São vários fatores que moldam esta reação
cerebral. Pode ser influenciada, negativamente, por violências físicas ou verbais vivenciadas logo
nos primeiros anos de vida. Uma mãe que grita demais ou age em descontrole passa a
mensagem para o filho de que ele deve agir desta maneira quando não conseguir fazer alguma
coisa.
A boa notícia é que o carinho também molda o cérebro. São várias pesquisas científicas que
compravam o carinho físico, o toque e o contato como um moldador cerebral que torna a
criança mais hábil e com o sistema de proteção orgânico mais forte. Isso acontece por causa da
ocitocina, um hormônio altamente influente na formação cerebral, que é produzido durante a
amamentação e liberado também no abraço, no beijo, na massagem. A ocitocina é responsável
por fazer com que o cérebro produza a capacidade de vínculo e acalma todas as partes cerebrais
acionadas em situações estressantes. O que é uma ótima prevenção da ansiedade e outros
transtornos de comportamento que, às vezes, só se manifestam na vida adulta. Receber ou não
carinho modifica para sempre como o cérebro vai reagir diante do estresse e da frustração. Mas
apesar de ser muito mais marcante na infância, o carinho sempre influencia. Nunca é tarde para
começar.”
ATIVIDADE 5
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tpAAu52hxy0
Estela fala sobre o documentário "O começo da vida", que destaca a importância dos três
primeiros anos da vida de uma criança para a formação do ser humano.

Estela Renner é cineasta, diretora, roteirista e sócia da produtora Maria Farinha Filmes. Formada
em Comunicação Social e Artes Cênicas em São Paulo, estudou cinema na Universidade de
Miami.

1ª AÇÃO – “MAIS AMOR MENOS ESTRESSE
FAMÍLIAS (DES)CONECTADAS: POR QUE MUITAS CRIANÇAS SE SENTEM TROCADAS PELA TECNOLOGIA
Estudos mostram que dedicar aos aparelhos eletrônicos o tempo que deveria ser somente para os filhos pode
prejudicar o desenvolvimento dos pequenos

Uma preocupação típica dos pais de hoje, motivo de brigas constantes e muita choradeira no seio das famílias, é o uso
de eletrônicos pelas crianças. Diante de filhos ávidos por dedicar todo o tempo disponível a mexericar em
smartphones, tablets, computadores e videogames, os adultos reagem com um misto de temor e sentimento de culpa,
desconfiando que uma permissividade nesse campo pode trazer danos para o desenvolvimento emocional e
intelectual de sua prole.
Enquanto alimentam essa justificável ansiedade, no entanto, deixam de se preocupar com as consequências que a
criança pode sofrer por causa da utilização inadequada que eles mesmos – os pais – fazem das engenhocas digitais. É
um erro. Uma série de pesquisas recentes alertam que está na hora de os adultos olharem para as próprias atitudes.
Aqueles hábitos que eles têm de correr para o celular a cada vez que ele tilinta com uma mensagem ou de checar
obsessivamente a linha do tempo do Facebook, dizem os estudos, desvia a atenção que devia ser direcionada aos
pequenos e traz prejuízos para eles.
Uma boa notícia é que profissionais e instituições da área começaram a despertar para esse problema, dando origem
a iniciativas como a campanha Conecte-se ao que Importa, lançada neste ano pelo programa Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Dedica) e pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Paraná (UFPR).
A partir da percepção de que as crianças estão se sentindo trocadas por celulares e tablets, a campanha tem feito
circular, principalmente nas redes sociais, uma série de peças com imagens e frases provocativas, como "Mãe, qual é
a senha para conversar com você?", "A conversa em casa pode passar dos 140 caracteres", "Tem gente solicitando a
sua amizade dentro de casa", "Quando você larga o celular, é seu filho que vibra" ou "Seu filho passa muito tempo na
frente da TV? Pois é, crianças tendem a imitar os pais".
A questão central é que, em um momento no qual os pais já quase não dispõem de tempo para dar atenção e interagir
com os filhos, por causa das atribulações do dia a dia, os poucos momentos em que poderiam fazê-lo acabam sendo
afetados pela onipresença dos eletrônicos e das redes sociais. Como consequência, as crianças podem se sentir
desamparadas, deixadas em segundo plano.
– Isso está aparecendo muito, essa sensação de que a pessoa com quem o outro está falando virtualmente é mais
importante do que a presença de quem está ali naquele momento. Para uma criança, a consequência disso é
semelhante àquela gerada pelo pai que trabalha demais, de falta de tempo para o contato íntimo. Se a criança nunca
se sentir interessante o suficiente para encher a vida dos pais, para os pais estarem interessados nas suas brincadeiras,
nos seus assuntos, nas suas histórias, isso pode influenciar em aspectos como a autoestima, a segurança, a sensação
de pertencimento à família, a proximidade emocional com os pais e até o desenvolvimento da empatia. As telas não
têm problema, desde que também exista contato real, olho no olho, que se brinque, se conte história, se tenha
contato, inclusive físico, de abraço, de afeto, de conhecer bem – afirma a psicóloga Aline Restano, integrante do Grupo
de Estudos sobre Adições Tecnológicas (Geat).
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2017/11/familias-des-conectadas-por-que-muitas-criancas-se-sentemtrocadas-pela-tecnologia-cj9u3foyn00gg01o8wucj823e.html
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