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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO 2015 

 

AGRUPAMENTO I 

 

 AGI A, AGI B e AGI C 

Este relatório nos mostra todo o trabalho pedagógico realizado durante esse ano. Cada projeto foi 
realizado com a criança, contribuindo para o seu aprendizado e desenvolvimento em todos os 
aspectos, social, afetivo, e cognitivo. 
No berçário agrupamento I-A trabalhamos com  43 crianças, no agrupamento I-B com 46 crianças 
e no agrupamento I-C com 46 crianças, ambas com idades entre 4 meses à 2 anos e uma equipe 
totalizando 12 monitoras nas três salas em  período integral e 1 professora para cada sala no 
período da manhã. Começamos a desenvolver nosso trabalho através da rotina dentro de sala. 
 

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

Consideramos muito importante a parceria e a interação família/ escola para que haja a 

construção de laços saudáveis favoráveis à troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da 

criança, sendo ela o principal sujeito da adaptação. É um período flexível e de transição entre a 

saída de casa e a entrada na escola, nesse período a criança e a família experimentam uma série 

de sentimentos: Expectativa, medo, esperança, alegria, etc. Além da adaptação nesse ambiente 

novo é necessário se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos de 

estimulação. E no decorrer desse processo a confiança, respeito, carinho e parceria são 

fundamentais entre a família os educadores e a direção em todo processo educativo. 

A turma do agrupamento I B é constituída por 28 crianças com idade entre 06 meses a 02 

anos, a turma é bem agitada embora algumas crianças já estão se adaptando e estão ficando 

bem durante esse período, outras ainda estão em processo de adaptação. 

ACOLHIMENTO: 

A nossa rotina diária começa com a entrada e acolhida das crianças, depois s o café, logo 

após damos início a roda da conversa (com música de “Bom Dia”, e diversas músicas, histórias) 

momento de grande interação entre criança e educador. Depois é feita a higienização, atividades 

de estimulação, almoço e soninho. 

Nesse processo de adaptação procuramos oferecer um ambiente seguro e uma rotina 

diária flexível, respeitando que cada criança vivencia a adaptação de maneira única, sendo que 
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algumas demoram mais tempo para se sentirem acolhidas e seguras do que outras. É 

fundamental respeitar a individualidade de cada criança e ficar atenta aos sinais que a criança 

demonstra nesse período para conseguir seguir desenvolvendo sua prática pedagógica. 

Durante esse período constatei que meus alunos alguns aspectos importantes que indicam 

avanços em sua adaptação, alguns já abrem os braços para a educadora, despedem-se dos pais, 

engatinham, andam ou correm pra dentro da sala. E nesse período foram desenvolvidas 

atividades de estimulação como: Percepção motora, sensações corporais, imaginação, etc.  

“Roda do Bom Dia”.   

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de estimulação (Rasgando papel)                                
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Brincando com sagu e sensações corporais 

                          

 

Devido á todos esses aspectos o ingresso da criança na escola não depende apenas em adaptar-

se ao novo ambiente, mas na forma em que a criança é acolhida, a qualidade desse acolhimento 

garante uma boa adaptação e favorece o estabelecimento de vínculos e também a relação entre 

família, criança e escola. 

Quando falamos em adaptação devemos considerar que sempre que enfrentamos uma situação 

nova, esse processo se desencadeia, portanto, inicia com o nascimento, nos acompanha no decorrer de 

toda a vida e ressurge a cada nova situação que vivenciamos. (REDA & UJIIE, 2009,p.10083). 

 
ROTINA 
A rotina diária começa com o acolhimento na entrada das crianças, a roda do bom dia através de 
músicas que a maioria das vezes são realizadas na sala de aula, mas nada que impeça de 
acontecer no pátio, no quiosque ou entre outros espaços da creche. 
 
HIGIENE  
O banho e a escovação é diário na creche, é um momento de relaxamento, reconhecendo o 
próprio corpo, proporcionando o conforto, trocas de afetividade, carinho e diálogo com as 
crianças. 
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REFEIÇÃO 
Utilizamos o espaço do Lactário para a alimentação como: hora do café, almoço, jantar e assim 
compartilhamos a afetividade com as crianças. 
 
SONINHO 
O soninho procuramos proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo e confortável com colchões 
disponíveis para cada criança. É neste momento que a criança fica mais calma, além disso, 
desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e emocional de cada um e com as 
energias renovadas. 
 
MOMENTO LÚDICO 
Trabalhamos todos os espaços da creche como: pátio, sala, solário onde as crianças podem 
brincar livremente explorando os espaços e brinquedos como: escorregador e cavalinhos. A hora 
do brincar é muito importante para o desenvolvimento psicomotricidade, coordenação motora da 
criança, faz parte da rotina da sala para estimular o convívio e interação com outras crianças 
respeitando-as sempre. O nosso trabalho pedagógico foi em ensinar a criança da melhor forma 
de conhecer, experimentar, estimular habilidades motoras básicas aliadas com o lúdico 
proporcionando independência da criança. Observamos que durante este ano letivo, as crianças 
criaram uma autonomia muito grande para seu desenvolvimento. 
 

 
“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste 

ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados 
enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor 

para a formação do homem." 
Carlos Drummond de Andrade 

 

AGRUPAMENTO II 

Este relatório tem como finalidade apresentar todo o trabalho pedagógico realizado com as  

crianças, que foi desenvolvido ao longo do ano 2015. 

As turmas do agrupamento II são no total 6 salas e um total de 216 com idades entre 2 e 3 anos, 

em período integral, todas as salas contam com 1 professora por sala e no total 18 monitoras nas 6 salas 

no período integral. 

Sempre iniciamos nossas atividades na roda da conversa, onde trabalho a rotina diária, calendário, 

chamadinha  com cantigas infantis, e através do nome deles para que se conheçam e socializem uns com 

os outros.   

No momento das refeições algumas crianças ainda necessitam da ajuda das educadoras para se 

alimentar dependendo o cardápio do dia, embora já sejam capazes de segurar certos objetos. 
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ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

Trouxe para a sala tecidos coloridos e fantoches para contação de história, e cantigas infantis que 

eles mais gostam. 

Procurei trabalhar mais com atividades que envolvem o lúdico, ou seja, as brincadeiras de faz de 

conta que é importante para o crescimento e aprendizado das crianças desde pequenos; essas 

brincadeiras estimularam as crianças durante toda essa semana, na sala eles amaram quando eu trouxe 

“bolinhas de sabão” e pintei as mãos de cada um formando o desenho de um sapo.  

Alguns já assimilam as cores por meio da linguagem simbólica, separei alguns cantinhos com jogos 

de montar, para poder desenvolver a coordenação motora das crianças, tamanho, e formas; além de 

observar como eles se comportam uns com os outros em atividades de grupo. 

Um momento que gostam muito é a hora de cantar, gostam dos gestos, das historias que as 

músicas contam, dos sons, etc. Participam muito bem! E é através da musica que iniciamos nossa roda, 

“Bom dia amiguinhos...”. Essa música os ajudou a decorar o nome dos coleguinhas. 

Na primeira semana fora apresentado as imagens das regrinhas e temos para uma boa 

convivência, logo após foi exposto em um painel com as regras e combinados. 

Neste início de ano meu maior objetivo foi acolher as crianças ao ambiente com atividades lúdicas: 

mestre mandou; bolinhas de sabão; brinquedos de encaixe; parque; pátio; estátua; bexigas; giz na lousa; 

faz de conta; passeio pela escola; pular como pipoca; blocos de madeira; contação de histórias; danças. 

No inicio das aulas contei a história “A família urso esquece as boas maneiras”, trabalhei durante 

duas semanas, onde conversamos sobre boas e más maneiras, sobre situações de respeito e desrespeito. 

Para fixar o assunto combinados de amarrar um pedacinho de fitilho no braço, para lembrar da historia em 

cada situação de desrespeito que fossem fazer. Não deu muito certo, acredito que sejam muito pequenos 

para esse tipo de atividade. 

Durante as atividades dirigidas tento separar a turma em dois ou três grupos para poder 

acompanhá-los melhor. Quando estou com um grupo as monitoras se dividem e fazem um trabalho lúdico. 
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MOMENTO DA RODA DA CONVERSA 
 
Na roda, o professor recebe as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, 
segurança e de pertencer aquele grupo, aos pequenos que vão chegando. Para tal, pode 
utilizamos de jogos de mimica, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais, como Adoletá e corre-
cotia, promovendo um verdadeiro ritual de chegada.  
Após a chegada, o educador organiza a roda de conversa, onde as crianças podem trocar ideias 
e falar sobre suas vivências. Então todas as crianças tiveram um momento para falar. Para que 
todos estejam sentados de forma que possam verem-se uns aos outros, além de fomentar as 
conversas, estimulando as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela fala de cada um. 
Através das falas, pode conhecer cada um de seus alunos, e observar quais são os temas e 
assuntos de interesse destas. Na roda, o pude desenvolver atividades que estimulam a 
construção do conhecimento acerca de diversos códigos de linguagens, como, por exemplo, 
marcação do dia no calendário, brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, jogos 
dos mais diversos tipos e outras. 
 
MOMENTO DA HISTÓRIA. 
 
As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o enorme prazer de conta-las. 
Na Educação Infantil, enquanto a criança ainda não à capaz de ler sozinha, podemos ler para os 
nosso alunos e mostrar figuras. 
Enfim no momento da história foi um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um 
momento em que todas voltaram a sua atenção para a dramatização a forma que foi conta. 
Também durante estes momentos do final da aula utilizamos dos fantoches para a contação de 
história e os próprios livros para contarmos aos nossos alunos foram grandes momentos valiosos 
á onde eu pude ver o rostinho de cada um conforme era contada a história e absorvida por eles.  
Depois de recebidas em sala no momento de roda cantávamos musicas infantis de roda e 
apresentado o que seria trabalhado durante os dia com as crianças das sala, o ambiente a onde 
nós iriamos, as regras da sala, os combinados em roda, após está apresentação, organizávamos 
as crianças para o momento da refeição com a higienização das mãos para tomar o café. 
 
ALIMENTAÇÃO E HEGIENE PESSOAL 
 
Quando estamos se preparando para o momento, dá alimentação é após o momento das trocas 
todas as crianças são chamadas uma por uma pelas educadoras para serem trocas as suas 
roupas ,calçados e colocados as luvas e dentro das mochilas após esse momentos é oferecido 
água para as crianças a onde elas ficam aguardando para a organização da saída da sala para o 
refeitório. 
Durante o trajeto vamos cantando musicas de roda com as crianças passando pelos corredores, 
quando chegamos ao refeitório é colocada cada agrupamento para sentar conforme a ordem de 
chegada, quando todos os agrupamentos estão no refeitório é cantada a musiquinha da refeição 
com todas as professoras e monitoras e uma educadora fica na mesa a onde as outras começam 
a servir cada criança. 
Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças a onde com a orientação da professora e 
educadoras todos aprende a pegar a fruta e como come-las, então quando todos terminam 
retornamos para a sala a onde já foram colocados os colchoes para que todos possam dormir, e 
levantar para a continuidade do período da tarde com atividades lúdicas. 
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ESCOVAÇÃO E HORA DO SONO 
 
Nos momentos de escovação foi oferecido a todas as crianças seus quite, a qual tinha a escova, 
toalha e pasta de dente. Desta forma todas as crianças participava dos momentos de , escovação 
á qual cada criança ia ao banheiro com o auxilio da professora e educadoras  para realizar 
escovação ,para ir ao banheiro levados grupos de cinco crianças a  onde a qual cada um levava a 
sua escova e com a orientação da professora e educadoras aprendiam a escovar os seus dentes. 
Após esse momento íamos para a sala organizar o ambiente para que todos pudessem 
descansar. Durante estes momentos ensinamos durante o ano as crianças a organizarem os 
sapatos e a colocá-los e tira-los, cada criança foi aprendendo conforme o seu tempo, foi 
apresentados para todas as crianças alternativas para que todos viessem á aprender a forma de 
organizar seus pertences. 
No momento da soneca todos dormiam tranquilamente com a observação das educadoras e 
professora. 
 
 

AGRUPAMENTO III 

No agrupamento III trabalhamos com o total de 4 salas no período da manhã e 4 salas no período 

da tarde, com um total de 331 crianças com idades entre 3 e 6 anos, todas as salas com uma só 

professora  

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

Este período é muito importante para criarmos vínculos afetivos com as crianças e também entre 

os familiares. Pois é neste momento que a criança deixa a companhia dos pais ou responsáveis para 

passar a pertencer a outro grupo, onde encontrarão novos amigos e professora, que irão acompanhá-los 

por um longo período. È onde precisamos ter cuidado e responsabilidade, pois queremos crianças seguras 

e felizes no ambiente escolar sendo este fator fundamental no desenvolvimento social da criança. 

Neste período realizamos varias atividades, recreação, reconhecimento do ambiente escolar, das 

salas ambientes, para que a criança comece a socializar com a creche, funcionários, outras crianças e 

professoras, rodas da conversa para que possamos conhecer um ao outro. 

 

“Cada pequeno detalhe do processo de entrada em um espaço social por excelência, 

certamente, é uma experiência constitutiva do processo de formação do sujeito. Trata-se 

de uma espécie de transmissão que está posta em questão, a transmissão do que há de 

humano, de cultural e social disponível no mundo ao qual a criança acaba de adentrar.” 

(Manzano e Pinto, 2006, p.9) 
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 As estratégias utilizadas no dia-a-dia com as crianças favorecem um melhor desenvolvimento 

das crianças no ambiente escolar, respeitando a cada nova etapa que possa surgir em suas vidas. 

Neste período de adaptação, realizamos várias atividades onde trabalhamos com regras, 

limites e afetividade, onde as mesmas foram realizadas em salas ambientes (linguagem, raciocínio e 

artes), realizamos brincadeiras recreativas, tradicionais e lúdicas, a fim de socializar a criança com o 

ambiente e pessoas, fazendo que elas se sintam verdadeiramente acolhidas no âmbito escolar, deixando 

não só a criança satisfeita e feliz como também toda família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se 

estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a 

qualidade da vida humana”. (RCNEI, Brasil, 1998, p.175) 
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Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os tempos. 

  O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III a partir de 2015, foi realizado não mais 

em salas fixas e sim em salas ambientes organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso 

Projeto Pedagógico: 

Espaço Identidade,  Autonomia e Linguagem – Realizamos atividades, a fim de que  as crianças 

pudessem experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias. Dessa 

forma, dá-se oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações de cooperação 

e solidariedade, de adquirirem hábitos de auto cuidado e de aprenderem a respeitar regras básicas de 

convívio social, familiarização com a imagem do próprio corpo, exploração de gestos, posturas e ritmos 

para expressar-se e comunicar-se na relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro. 

Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir,  perceber e discriminar 

diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao repertório 

infantil. A criança brinca, percebe e expressa sensações sentimentos e pensamentos em relação ao que a 

música comunica. Propiciar as crianças a oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos 

para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de manuseio que eles oferecem; 

criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertorio; explorarem espaços 

bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como 

as de outras crianças e da Arte em geral. 

Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas 
experiências, favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, formular 
perguntas, confrontar ideias, buscar soluções para que, posteriormente e gradativamente, possam 
compará-las com aquelas que a ciência propõe e, ainda possam explorar e estabelecer relações com o 
ambiente e as diferentes formas de vida. 

 
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO 
 
Os projetos desenvolvidos durante o ano de 2015 foram Projeto: Moral da Historia, Projeto: Arte 
sobre meu pequeno olhar, Projeto: Que bicho é esse e as Semanas Educativas: Antipichação, 
Monteiro Lobato, Meio Ambiente, Semana da Familia, Pipa sem cerol, Carlos Gomes, Semana do 
Idoso. 

 

SEMANA EDUCATIVA - ANTIPICHAÇÃO 

A definição do que é arte tem algo de relativo e abstrato. O que é arte para uns, pode não 

ser para outros. Tudo depende das informações que cada um tem, onde e como vivem como 

cresceu e que tipo de formação educacional teve. E por esse motivo que é imprescindível e 

importante trabalhar com as crianças desde cedo sobre vários tipos de arte, momento também 
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propício para mostrar a diferenças entre grafite e pichação, o que é considerado arte e o que é 

poluição. 

O projeto foi apresentado de forma lúdica, aprimorando a coordenação viso-motora, 

conhecimento e valorização da diversidade cultural, com isso despertando nas crianças a arte de 

pintar, mas conscientizando-os sobre a importância de respeitar sempre o espaço do outro. 

Mostramos através das atividades pedagógicas que existe uma grande diferença entre 

grafite e pichação. A diferença é que grafite é considerado uma arte de rua, já a pichação não é 

considerada uma arte, e sim uma atitude de vandalismo e poluição, na roda da conversa 

trabalhamos alguns conceitos sobre não pichar as paredes da escola, o chão e nem nossas 

casas, que tudo tem seu lugar especifico, foi um momento de muita interação e descontração. 
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SEMANA EDUCATIVA – MONTEIRO LOBATO 

Durante esta semana procuremos fazer com que as atividades que relacionava com obras de Monteiro 

Lobato, fossem feita de forma lúdica e divertida. Então na roda da conversa falamos com as crianças um 

pouco dos personagens, em seguida contei um pouco da historia como era lá no Sítio do Pica pau amarelo 

ilustrando na lousa, as crianças adoraram.  

Assistimos um pequeno desenho e depois desenhamos na parede de azulejo, fizemos um piquenique para 

lembrarmos um pouco das comidas e costumes do sitio que os personagens faziam. E confeccionamos um 

personagem para montarmos um cenário, e nossa turma ficou com o Visconde de Sabugosa . 

Durante esta semana também desenvolvemos com as crianças uma lembrancinha (fantoche da Emilia), 

para as crianças levarem pra casa. Contei história ( de que eu tinha achado uma bolsa no sitio, e conforme 

eu ia tirando objetos da bolsa ia lembrava com as crianças de quem era  ou parecia ser aquele objeto 

lembrando dos  personagens do sitio...) 

 

  

  Semana educativa especial para a turma, sobre as obras de Monteiro lobato com: sessão cinema 

com episódio do Sítio, releitura da obra “Sítio do Pica pau Amarelo”, a história da criação dos personagens 

e confecção de lembrancinha “Emilia de fantoche” e cartaz com o tema: O Saci.Realizamos varias 

atividades regatando brincadeiras antigas, culinária do Sítio e piquenique, roda de músicas do Sitio,  

tornando a semana das crianças mais divertida e atraente. Na sexta-feira no projeto sexta em cena as 

professoras, apresentou um lindo e animado teatro com os personagens do Sitio do Picapau Amarelo e 
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finalizaram a semana com uma exposição de cartazes da obras do Monteiro Lobato feito pelas turmas da 

creche.  
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PROJETO MORAL DA HISTÓRIA 

Este relatório tem como objetivo expor o trabalho realizado ao longo do ano letivo com o projeto 

Moral da História. O objetivo geral do projeto era de levar o aluno a compreender a cidadania e perceber-

se como individuo com direitos e deveres. Tivemos alguns subtemas para explorar melhor o assunto: 

Somos diferentes; Eu e minha família; Convivendo em grupo; As histórias alegram nossa vida; Grupos 

sociais; Meu corpo; A escola é importante porque...; Ser cidadão é ser solidário e Convivendo em 

harmonia. 

Com o subtema “Somos diferentes” trabalhamos o livro Menina Bonita do laço de fita, onde trata a 

beleza da pele negra. Falamos das diferenças de raças, idades, tons de pele, tipos de cabelos, sexo 

feminino e masculino, Nosso objetivo era tratar todos iguais, independente das diferenças ou rótulos dados 

pela sociedade. Fizemos um cartaz onde cada criança procurou imagens de diferentes tipos de pessoas: 

alto e baixo, gordinho e magrinho, branco e negro, cadeirante e não cadeirante, cabelo liso e cacheado 

etc. 

O subtema “Eu e minha família” abordamos as diferentes famílias, família que não tem pai ou mãe, 

família que não tem criança, família que tem animais, etc. Trabalhamos muito o respeito, carinho e 

cuidados que devemos ter com nossos familiares. Tivemos a festa da família no mês de agosto, nosso 

grupo apresentou a música “Grande família”. 

Com o subtema “Convivendo em grupo”, “Convivendo em harmonia” e “Grupos sociais” abordamos 

a importância do respeito ao próximo. Nossa turma estava bastante agressiva então resolvi trabalhar o 

livro “A família urso esquece as boas maneiras”, trabalhei durante duas semanas, onde conversamos 

sobre boas e más maneiras, sobre situações de respeito e desrespeito. Para a atividade de registro eu 

fixei que podemos usar as mãos para inúmeras coisas, só não poderiam bater nos amigos, então 

deveriam fazer uma linda obra de arte com guache e as mãos apenas. 

“Meu corpo” trabalhamos as partes do corpo, levei um espelho para olharem seus rostos e verem 

suas belezas. Desenhamos dois bonecos para fixar na parede da sala, um menino e uma menina, Nina e 

Joca. Mas em poucos dias rasgaram nossos bonecos. Trabalhamos a importância de uma boa 

alimentação para ter um corpo saudável, a importância do soninho e brincar. 

O subtema “A escola é importante porque” foi trabalhado no primeiro trimestre, destacando a 

importância da escola, da socialização e do brincar. Fizemos um mural com uma escola onde o telhado 

fora feito de carimbo das mãozinhas e algumas borboletas pintadas com giz de cera. 
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Com o subtema “As histórias alegram nossa vida” trabalhamos diversas histórias infantis, teatros e 

fantoches. Toda semana trabalhamos contação de histórias, sempre tivemos um público muito receptivo 

que gostava de participar e se deliciar com a magia do faz de conta. 

 

 

 

 

   

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 
mundo.” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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SEMANA EDUCATIVA – MEIO AMBIENTE 

Na Semana educativa sobre Meio Ambiente foi possivel adquirir uma maior percepção do 

mundo que nos cercam.  

Consideramos importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no 

futuro as mesmas adotem atitudes de valorização da água, a partir de uma postura adequada.     

Este  trabalho teve como objetivo a preservação da natureza valorizando a água como um 

elemento indispensável para a nossa vida e para o meio que vivemos. 

Em nossa escola foi realizado uma exposição com cartazes e de trabalhos diversos de 

todas as turmas no pátio. 

 As turminhas confeccionaram dois cartazes um com o tema Água, Fonte de Vida e outro 

sobre a importancia de econonizar água para não faltar. Ouviram a História da gotinha Juju onde 

ela viaja mostrando o ciclo da água de uma forma bem divertida e interativa. A turminha também 

cuidou do pé de acerola agando diariamente e sempre conversando sobre a importancia da água 

para as plantas e para os animais. Observamos um peixinho na áquario e depois confeccionamos 

nosso proprio áquario. Também abordamos a importancia da água para nossa higiene pessoal 

para nossa conversa ser mais atrativa demos banho no boneca e simulamos a escovação de 

dente em uma boca gigante. 

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes de presenvação e valorização da água 

e da nossa natureza.     
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Nesta semana realizamos atividades para conscientizar as crianças sobre a importância do 

meio ambiente, despertando nelas valores e idéias de preservação da natureza e senso de 

responsabilidade. Sensibilizando-as de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais. 

 Trabalhamos no decorrer da semana com plantio e cultivo, com o objetivo de desenvolver atenção, 

cuidado, coordenação motora e curiosidade, através da experiência com a germinação do feijão. 

Apresentamos ás crianças o peixe Betta com a intenção de conscientizá-las sobre a 

importância da água, que é uma fonte de vida para sobrevivermos, incentivando-as ao uso consciente e 

como preservá-la. 

"Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da 

natureza. Dada à causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido.” - 

Leonardo da Vinci. 
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FESTA DA FAMILIA 

Na Semana da família nosso foco foi valorizar e mostrar para as crianças a sua 

importancia como componente famíliar. Para que elas tenham a família como base para enfrentar 

os acontecimentos da vida e aprender com ela a amar, a falar, a respeitar e a socializar com o 

outro. 

Consideramos importante este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as 

mesmas adotem atitudes de valorização de sua família, a partir de uma postura adequada.     

Este trabalho teve como objetivo identificar os componentes que formam uma família, suas 

tarefas dentro de casa e a importancia do amor e do carinho com cada um.   

Em nossa escola foi realizado uma festa para todas as família com o tema: Família união 

perfeita. Todas as turmas se presentaram e também organizamos um exposição com cartazes 

dos trabalhos de todas as turmas no pátio. 

As turmas confeccionaram cartazes, ouviram diversas História com o tema de uma forma 

bem divertida e interativa. A turminha também cuidou da boneca da sala como se fesse uma 

filinha. Brincamos de mamae e papai com roupas grandes e realizamos algumas tarefaz 

domesticas como: estendender roupa de eva no varal foi muito divertido as crianças adoraram.   

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes de respeiro entre os alunos, de 

cooperação e amor.           

Realizamos uma linda festa com o tema “Família União perfeita”, com o objetivo de 
promover a integração entre a criança, família e escola, desenvolvendo vínculos afetivos e 
resgatando valores. Os agrupamentos apresentaram danças, exposições de cartazes com o tema 
da festa, desenvolvidos pelas crianças. Durante a festa, no interior da creche salas com oficinas 
de contação histórias, jogos e musicalização. Brinquedos infláveis, área externa barracas de 
alimentação, brinquedos e muita alegria. 
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SEMANA EDUCATIVA – PIPA SEM CEROL 

A campanha Solte Pipa Sem Cerol tem o objetivo de conscientizar as crianças a não usarem 

cerol nas linhas das pipas, colocando em risco a vida de varias pessoas causando graves acidentes 
ou de se machucarem gravemente. 

 

Na Semana educativa sobre Pipa sem cerol foi possivel demostrar e verbalizar para as 

crianças sobre os riscos que o cerol tras para o vida das pessoas.  

Consideramos importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no 

futuro as mesmas adotem atitudes responsavel a partir de uma postura adequada.     
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Em nossa escola foi realizado uma exposição com cartazes e trabalhos diversos de todos 

agrupamentos no pátio. 

 As turmas confeccionaram cartazes mostrando que para se devertir com segurança não 

devemos usar cerol. Assistiram o tearo das professoras sobre o tema trabalhado na semana. 

Ouviram as Histórias e registramos no termino da semana que para brincar so presisamos do céu 

azul e de uma pipa bem bonita. As crianças levaram uma pipa para brincar no final de semana 

com a familia de lembrança do trabalho realizado. 

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes cooperação entre o grupo, 

companherismo e paciencia.  

Conscientizamos as crianças sobre o brincar com segurança sem o uso de cerol. 
Orientamos as crianças sobre o perigo de soltar pipa perto de fios elétricos, nas ruas, e sem a 
observação de um adulto.  Ao final da semana, as professoras apresentaram um teatro e as 
crianças do AG3 foram ao campo soltar pipa. 
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SEMANA EDUCATIVA – CARLOS GOMES 

Na Semana educativa Carlos Gomes apresentamos para as crianças o retrato de Antonio 

Carlos Gomes chamado carinhosamente de Nhô Tonico nascido em Campinas. Foi o mais 

importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo estilo romântico, com o qual obteve 

carreira de destaque na Europa. 

Falar sobre música sem vivencia-la não é possível. A música faz parte na nossa rotina em 

diversos momentos. Nesta semana isso focou ainda mais evidente.   

 As crianças possuem uma bagagem musical, podem contribuir com suas sugestões, vão 

se aproximando da música de forma alegre, podendo potencializar suas visões de mundo pela 

música, tendo o professor a sensibilidades de tratar a música com exercícios alegres e 

interessantes e pedagógicos que ajudem as crianças a se desenvolverem e a aprenderem mais.  

 Em nossa escola foi realizado uma  exposiçaõ de cartazes com todas as turmas no pátio, 

as crianças assistiram o teatro das professoras apresentado todos os agrupamentos, ouviram 

história e confeccionaram sua lembrancinhas.  
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Baseando-se nesse enorme conhecimento do papel que a Música possui em nossa 

sociedade, trabalhamos esse projeto com objetivo de melhorar o aprendizado, aproximando mais 

ainda essa Arte da vida das crianças. Com o intuito de promover o desenvolvimento da 

sensibilidade e criatividade humana por meio do contato com a linguagem artístico-musical, 

visando à formação do cidadão, capaz de contribuir ativamente com as mudanças socioculturais 

necessárias para a construção de uma sociedade mais ética e digna. Trabalhamos com a criança 

sobre a história e a vida do maestro Carlos Gomes, os monumentos histórico, foi apresentado em 

roda de conversa diversos instrumentos musicais, onde as crianças tiveram a oportunidade de 

conhece-los, tocarem e apreciarem, trabalhamos movimentos corporais ao som da orquestra “O 

Guarani” um momento propicio pra desenvolver a audição e memória musical e onde também 

puderam adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações musicais do Brasil e 

do mundo; assim, estamos certos que a presente proposta servirá para desenvolver a autoestima, 

valorizar os dons apresentados para a musicalização e contribuirá fortemente para melhoria da 

disciplina de nossas crianças e adolescentes. 
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SEMANA EDUCATIVA – IDOSO 

Se a longevidade está chegando e as crianças de hoje serão os idosos do amanhã, como 

valorizar o envelhecer? Tratar uma criança com amor, respeito, compaixão, justiça e dignidade 

contribuirá para que ela possa saber fazer o mesmo com as outras pessoas ao longo da vida. 

Conviver é viver “em comum” é viver com alguém. É necessário considerar as diferenças e 

respeitá-las por ser algo que torna a espécie humana tão única, inventiva e de paixões. Temos 

que pensar em conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso lado! Não basta viver é 

preciso viver Bem. Começar desde cedo, com os pequeninos pode contribuir para um mundo 

melhor e mais justo. O educador precisa ter uma postura ética, solidária e por meio de ações 

efetivas do seu fazer pedagógico, tornando-se algo indissociável aos demais conteúdos. É certo 

que o desafio de conviver com as diferenças é uma tarefa árdua, mas precisa ser encarada como 

uma necessidade humana, pois ao respeitar o próximo, certamente abriremos espaços para que 

as nossas diferenças também sejam respeitadas. Na roda da conversa e nas atividades lúdicas 

retratamos a importância que o idoso tem na sociedade, sobre respeito, direitos e deveres, 

tivemos a oportunidade de trazermos algumas avós de alguma crianças, nos reunimos no pátio e 

elas falaram sobre brincadeiras e músicas da época, suas vivências na escola e sobre suas 

experiências, momento propício para  oportunizar a troca de experiência entre as diversas 

gerações e descobrir o quanto é possível aprender e saber em cada fase da vida. E aproximar 

escola e comunidade. 
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Na Semana educativa sobre os idosos foi possivel adquirir uma postura de respeito e 

amor.  

Consideramos importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no 

futuro as mesmas adotem atitudes e postura adequada com os idosos.     

Em nossa escola foi realizado uma exposição com cartazes e de trabalhos diversos de 

todas as turmas no pátio. 

 A turminha confeccionou um cartazes um com com o tema vovô e vovó precisam de Amor 

e Respeito. Ouviram a História as três  velhinhas  de uma forma bem divertida e interativa. A 

turminha também brincou na casinha fazendo de conta que era a casa da vovô nomeando objetos 

e fazendo um bolo. Confeccionamos as limbrancinhas o caterminho de receita da vovó.  

 

 

O vovô e a vové precisam de amor e respeito.  

Nesta semana as crianças fizeram atividades de conscientização do respeito aos idosos, 

através de cartazes, painel do Vovô e da Vovó, e tivemos a visita das avós na creche, contando 

suas experiências, falando das músicas e brincadeiras de sua época, com uma entrevista muito 

divertida. 
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PROJETO QUE BICHO É ESSE? 

O projeto Que bicho é esse? teve início no mês de outubro e se estendeu em novembro e 

dezembro. Tivemos como objetivo do projeto mostrar aos alunos diversas espécies de animais, onde 

foram separados por terrestres, aquáticos e voadores. Também mostramos as diferenças entre animais 

domésticos, selvagens e da fazenda. 

Iniciamos com conversas na roda de conversa no início da manhã, fora apresentado o filme “O Rei 

Leão” onde mostra muitos animais e a partir dali mostramos as diferenças entre eles, o habitat, 

alimentação, cores, sons, tamanhos, etc. 

Trabalhamos também os animais domésticos, onde vários alunos falavam qual o nome dos 

bichinhos que eles tem em suas casas, tivemos a visita de três diferentes espécies: a coelha Lindinha, 

dois cachorros jade e Rabito e por último dois pintinhos sem nome. As crianças ficaram encantadas com 

as visitas, muitos fizeram carinho, perguntaram como vivem os animais, como se alimentam entre outras 

dúvidas.  

Fora elaboradas algumas atividades de registro, confeccionamos um painel com leões feitos por 

carimbo das mãos, montaram um gato com círculos e fizeram o rosto, orelhas e rabo; procuraram animais 

em revistas e selecionaram aquáticos, voadores e terrestres, desenharam a coelha, os cachorros e 

pintaram o pintinho com seu biquinho de dobradura. 

Foi um projeto muito significativo, pois todos se interessam pelo assunto e notei que muito mesmo 

tímidos participavam devido interesse pelo tema. 
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PROJETO SEMANAL  - “SEXTA EM CENA” 

 Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças 

atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica desenvolverão um projeto 

envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. As apresentações se darão semanalmente às 

sextas-feiras e seus temas sempre adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula 

pelas crianças e lincados ao desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a 

faixa etária e o nível de entendimento das mesmas. 

A criança que conhece a arte tem uma experiência de aprendizagem ampla e uma enorme dimensão de 

seus sonhos, evidenciamos ser fundamental ao desenvolvimento infantil o contato com diversas formas de 

arte e cultura assim promovemos o projeto sexta em cena, onde as nossas crianças apresentam um 

número musical ou um teatro para toda escola as sextas feiras. 
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ESCOLA ABERTA E FESTA DE ENCERRAMENTO 2015 

Visando apresentar os trabalhos realizados pelas crianças durante todo o ano, organizamos esse 

momento, para que as famílias venham até a escola. Como foi a primeira escola aberta para todos nós foi 

muito divertido, tivemos só pontos positivos, muitos pais participaram deste dia, superamos nossas 

expectativas, muitos elogios por todo trabalho realizado com as crianças e alguns pais puderam contar as 

mudanças no desenvolvimentos de seus filhos durante todo ano, que a equipe estava de parabéns pelo 

trabalho com as crianças. Período da manhã realizamos a Escola Aberta e no período da tarde tivemos a 

festa de encerramento com as crianças do AG III que foram para o ensino fundamental em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


