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PRO  JE  TO   A  DAP  TA  ÇÃO

O Projeto Adaptação foi pensado e desenvolvido com o objetivo de desenvolver nas
crianças, famílias e funcionários segurança e aceitação ao novo ambiente de convivência
coletiva, a escola. 

 Durante a adaptação a professora e monitroas auxiliaram a criança a familiarizar-se
com os novos horários do sono, alimentação e banho, buscando um equilíbrio dos seus
hábitos e costumes, aproximando-os gradualmente até acomodá-los a rotina da creche.

É importante nesta fase que todos, pais e educadores, possam compreender e
respeitar  o  momento  da  criança  de  conhecer  o  novo  ambiente  e  estabelecer  novas
relações.  À medida que ela  foi  se integrando,  puderam ser  percebidas as influências
positivas de sua permanência em uma creche que oferece boas condições para o seu
desenvolvimento.

O projeto abordou, durante os dois primeiros meses de aula, situações e propiciou
atividades planejadas pela equipe de docentes que visaram promover:

• um  acolhimento das crianças e famílias no novo ambiente de forma harmoniosa,
• a recepção e despedida de forma afetiva;
• interação com outras turmas e outros profissionais; 
• estímulo para estabelecer o vinculo afetivo: na hora da troca, banho, recepção e

entrega da criança, hora das refeições e na hora do repouso; 
• exploração do ambiente da instituição; 
• identificação da criança com nome e foto em determinados espaços da sala e

principalmente na saída para entregá-las somente à pessoas autorizadas;
• Experimentar  situações  de  interação  com  a  música,  canções  e  movimentos

corporais. Músicas: O sapo não lava o pé, Olá amiguinho, Quem morra na casa
torta, Lagartixa, Jacaré, Roda cutia, comer comer, se esta rua fosse minha, etc.

• Disponibilizar de músicas relaxantes em cd’s, principalmente na hora do soninho;
• Utilização de CDs de músicas de repertório variado;
• Músicas com gestos; 
• Apreciação  de  imagens  presentes  na  literatura  infantil  através  de  contação  de

histórias; 
• Desenvolver a autonomia durante as brincadeiras na escolha dos brinquedos que

lhe agradam; 
• Atividades  que  as  crianças  possam:  rasgar  papéis  livremente  com  várias

espessuras, manusear com cuidado areia; 
• Exploração de sons produzidos com o corpo: palmas, assovios, estalar a língua,

bater os pés;
• Utilização de brinquedos que emitem som; 
• Passagem  por  um  túnel,  brincar  com  as  motocas  no  ambiente  externo  da

instituição; 
• Utilização de balões para lançar para o alto, jogar, pegar, soltar; 
• Atividade de sopro ( bolinha de sabão); 
• Pintura com guache em papel kraft; 
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• Pintar desenhos; 
• Caixa surpresa com vários objetos para ver se conseguem identificá-los.

Ao  final  do  mesmo,  montamos  uma  exposição  no  pátio  para  que  as  famílias
compartilhassem do projeto.
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SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL
Na semana de 31/08 à 04/09 desenvolvemos o Projeto Semana Educativa Pipa sem

Cerol, onde focamos a conscientização nas crianças do perigo do uso do cerol nas linhas
de pipas através de atividades lúdicas e brincadeiras, objetivando a formação do caráter
desde a primeira infância.
 Durante está semana confeccionamos capuchetas com elas cada criança pintou a
sua para que identificassem melhor cada sala teve a cor escolhida juntamente com eles,
após o termino desta confecção tivemos um momento onde todas as salas tiveram a
participação com as professoras, coordenação, educadoras e as crianças que soltaram o
pipa no gramado.
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SEMANA EDUCATIVA 
CARLOS GOMES 

A lei municipal determina que, ao menos em uma semana de setembro, a Prefeitura
faça uma programação em deferência a Carlos Gomes. Assim, a SME criou a Semana
Educativa Carlos Gomes, através do decreto LEI Nº 14909 DE 27/10/2014 que objetiva
desenvolver na primeira infância a importância deste maestro e compositor mundialmente
conhecido que é filho ilustre de Campinas. 

Neste  projeto  as  crianças conheceram quem foi  ele,  suas  principais  obras,  sua
história e instrumentos através das seguintes atividades:

• Durante a roda da conversa explicaram e contaram sobre a vida do maestro as
crianças, respitando a faixa etária de cada uma;

• Confeccionaram  com  material  reciclável,  instrumentos  musicais  como  violino  e
piano  para  que  cada  criança  pudesse,  através  do  lúdico  e  do  imaginário,
desenvolver sua criatividade;

• Montaram com recicláveis o burrinho que carregou o maestro até o porto de Santos
para embarcar no navio.
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SEMANA DO IDOSO

Na semana de 28/09 à 02/10 desenvolvemos a Semana do Idoso a qual objetiva
oportunizar a troca de experiências entre diversas gerações, ressaltando a importância,
respeito e cuidado com os mais velhos e contribuir para melhorar a vida das pessoas que
já chegaram na Terceira Idade e de todos que convivem com elas. 

Recebemos a visita de vários avós que compartilharam suas experiências de vida e
infância  com as crianças e  fechamos a  semana com a culinária  da  receita  da  vovó,
“bolinho de chuva”.
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PROJETO SEXTA EM CENA

Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas
crianças  atendidas  por  nossa  unidade  educacional,  as  professoras  e  orientação
pedagógica desenvolveram um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma
gradual através do Projeto Sexta em Cena.

Através de um trabalho docente programado com atividades que iniciam na roda de
conversa, onde as crianças oralmente começam a entender o que é a criação de um texto
através de contos de sua própria vivência e a partir dai começam a criar ou recriar contos
trazendo o lúdico para a linguagem “escrita”, mesmo sem saber escrever.

Após a dinâmica da roda da conversa, o professor trabalha com o interesse da
criança em representar o texto formado no coletivo, ou proporciona momentos para que
esse interesse apareça de forma gradual.

Reservamos as sextas feiras para que esse encontro aconteça e como forma de
apresentação  cênica,  as  crianças  ou  os  professores,  ou  até  mesmo  os  dois  grupos
intricados se apresentam para o restante do coletivo.
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