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Professora: Elisângela Toledo-AGIA 
 

 Semana Educativa Coleta Seletiva 
 

Na Semana Educativa sobre a Coleta Seletiva, minha turma aprendeu o cuidado com o lixo e a 
reciclar, contei uma estória onde todos estavam em roda sobre o lixo e em seguida, apresentei 
alguns matérias para melhor visualização como: uma garrafa pet representando o plástico, uma 
colher representando o metal, uma banana representando orgânico , um prato representando o 
vidro uma folha de revista representando o papel, onde todos tatearam os objetos, após foi 
apresentado a lixeira para reciclagem que temos em nossa creche e em seguida algumas 
crianças participaram separando os lixos e colocando nas lixeiras especifica. Para concretizar 
esta atividade, foi feito em cinco garrafas pet transparente um trabalho motor, onde cada criança 
picou uma tira oferecida de papel crepom nas cores direcionadas sendo azul, vermelha, amarela, 
verde e marrom em seguida encheram as garrafas. 
 

Relatório: Semana Educativa Pipa sem Cerol 
 

Na Semana do Educativa sobre a Pipa sem cerol, minha turminha se divertiu com uma estória sobre 
a pipa adaptada, onde minha monitora fez parte desta estória encenando sobre a pipa com cerol e 
um palhaço que temos em sala, eu fui narrando como mãe de uma garotinha de adorava soltar pipa 
e introduzindo as pipas rabiolas e cerol, esta atividade aconteceu de forma bem lúdica onde 
algumas crianças expressão alguns sentimentos como dó, medo, e alegria. Eu construí uma pipa 
com eles após a estória onde cada criança colocou sua mãozinha com guache em uma cartolina e 
em seguida, fizemos a releitura de uma obra Soltando a Pipa do artista Ivan Cruz pois cada criança 
pintou o colou em uma cartolina dois bonecos, um sol, algumas nuvens e algumas pipas após contei 
uma estória sobre os amigos da pipa. 
 

Relatório: Semana Educativa Meio Ambiente 
 

Na Semana Educativa nossa turminha aprendeu sobre Meio Ambiente, com esta proposta foi 
desenvolvido diversas atividades lúdicas como: texturas, manuseio de esponjas com guaches 
para construção de cartazes, releitura de obra, pintamos um isopor em formato de globo na cor 
azul e fizemos bolhas de papel crepom para montarmos o mapa do Brasil e com suas cores, 
verde, amarela, azul e branco, ouvimos estórias sobre o Planeta Terra, músicas referentes a 
proposta como O Ribeirão Secou..., peça teatral com fantoches que era o Zé Gotinha para melhor 
aproveitar nossa agua. O objetivo desta proposta é conscientizar as crianças, a importância da 
preservação, formação de valores, atitudes e a respeitar num todo seu convívio social e familiar. 
Vale a pena ressaltar que, somos nos educadores somos facilitadores destes novos cidadãos em 
desenvolvimento, e assim de forma lúdica conseguimos passar um pouco deste conceito, como 
também contribuir com o despertar dessa conscientização junto às suas famílias e à comunidade. 
Pois se tivemos consciência salvaremos a natureza, este foi nosso lema. Segue abaixo algumas 
imagens das atividades desenvolvidas em sala de forma bem prazeroso e lúdica, e assim 
demostrarmos mais enriquecimento em nosso aprendizado. 
 

 
Contei uma história sobre o Zé Gotinha conscientizando sobre o uso da agua, foi feita uma 
socialização onde todos ficaram atentos na historinha adaptada!!! 

 

 

 
Para demostrarmos algumas atividades desenvolvidas em sala, montamos um Cantinho para 
exposição aos pais com atividades desenvolvidas pela turma no coletivo !!! 



Para finalizarmos nossa proposta sobre o Meio Ambiente apresentamos um musical entre as 
professoras para todas as crianças com o intuito de demostrarmos o cuidado com o meio que 
estão inserido com a música: Ohhh, tra, la, la, la, la, la ohh, tra, la, la,la,la ohhh... as flores já não 
crescem mais, até o alecrim murcho, o sapo se mandou, o jacaré morreu, depois que o ribeirão 
secou, ohhh.... , e a turminha do AGI A fez uma peça teatral sobre o cuidado com a Natureza com 
o lema: Preserve a natureza e use a consciência. 
 A turma do AG I A apresentou uma peça teatral, com muita diversão e atenção curtiram este 
momento com as fantasias foi magico velos com os rostinhos de satisfação ao colocarem seus 
personagens que elencavam a peça!!! 
Para finalizarmos nossa proposta sobre o Meio Ambiente apresentamos um musical entre as 
professoras para todas as crianças com o intuito de demostrarmos o cuidado com o meio que 
estão inserido com a música: Ohhh, tra, la, la, la, la, la ohh, tra, la, la,la,la ohhh... as flores já não 
crescem mais, até o alecrim murcho, o sapo se mandou, o jacaré morreu, depois que o ribeirão 
secou, ohhh.... , e a turminha do AGI A fez uma peça teatral sobre o cuidado com a Natureza com 
o lema: Preserve a natureza e use a consciência. 
A turma do AG I A apresentou uma peça teatral, com muita diversão e atenção curtiram este 
momento com as fantasias foi magico velos com os rostinhos de satisfação ao colocarem seus 
personagens que elencavam a peça!!! 

 
 

PROFESSORA : ALINE CHAGAS -AGI B 
Rotina 
 
A entrada e o acolhimento acontece a partir das 07:00 horas, sendo que uma monitora fica 
recepcionando as crianças na porta da sala, enquanto a professora e a outra monitora auxiliam a 
turma em roda com 15 minutos de música e 15 minutos de teatro com fantoche ou com dedoche 
O café da manhã é servido as 07:30, sendo que a professora acompanha a turma ao lactário na 
hora do café, com auxilio das monitoras, cantando a música “Meu lanchinho”. 
A roda da conversa acontece as 08:00, onde conversamos sobre nossa rotina do dia proposto, 
fazemos a observação do tempo e como está o clima marcando na janelinha do tempo, sobre a 
estação do ano e o clima, fazemos a chamadinha e a contagem de amigos e o reforço de alguns 
combinados como por exemplo: não bater, não morder, dar abraço, fazer carinho e respeitar 
todos em sua volta.  A   atividade pedagógica acontece a partir das 08:30, onde a professora com 
auxilio de uma monitora fazem um cantinho em algum desses espaços: na sala, no solário, na 
grama, no quiosque, na casinha de boneca ou na parte de fora do solário na parede e no cimento 
para  ser serealizada a mesma. 
O almoço acontece a partir das 09:35, sendo que a professora com auxilio das monitoras 
acompanha as crianças ao lactário, cantando a música “Meu Almoço”. Sempre incentivando as 
crianças a comer os alimentos. 
 A escovação dos dentinhos das crianças acontece a partir das 10:15, sendo que a professora 
com auxilio de uma monitora acompanha as crianças até o banheiro para se fazer as escovação 
dos dentinhos. 
A preparação para o soninho acontece a partir das 10:40, sendo que as monitoras fazem a 
arrumação e preparação da sala e das crianças para dormirem. 
 

Projeto: Quanto tempo o Tempo Tem?, Semanas Educativas e Adaptação 
 
Adaptação 
 
A primeira semana foi de muito choro na entrada, porém recepcionamos as crianças com muito 
carinho e atenção, conseguindo assim estabelecer vínculo entre alunos, professora e monitoras. 
As atividades propostas para o mês de adaptação foram: cantigas de roda, roda de conversa, 



brincadeiras com motocas, cavalinhos, bichos de pelúcia, mordedores, chocalhos, bolinha de sabão, 
rasgar e amassar revista, luvas sensoriais e parquinho na sala. Tudo para eles conhecerem os 
ambientes e poder explorá-los. De maneira geral, a turma se adaptou bem, acredito que teremos 
um ano letivo de muito aprendizado e almejo conseguir alcançar os objetivos propostos para o ano 
com essa turminha que já conquistou o meu coração. 
 
Projeto: Quanto Tempo o Tempo Tem? 
O projeto anual escolhido para trabalhar no ano de 2016 se chama "Quanto tempo o tempo 
tem?"Embasado no livro Quanto tempo o tempo tem? de Socorro Miranda. No convívio social os 
alunos se deparam com uma série de regras e convenções já estabelecidas: horários determinados, 
espaços delimitado, hora pra fazer diversas atividades, etc. Desenvolveremos o projeto dentro dos 
trimestres da seguinte forma:1º Trimestre (03/02/2016 a 18/05/2016) Linha do tempo da criança; 
Estação do ano verão e outono e suas influências e hábitos; Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. 
 

 Professora: Joelma Moreira Souza dos Santos  -  Agrupamento I-C 

 
Adaptação 

 
No mês de fevereiro, focamos na adaptação, pois é um período flexível e de transição entre 

a saída da casa e a entrada na escola. Nesse período a criança e a família experimentam uma 
serie de sentimentos expectativas, medos, esperança, alegria etc. Portanto a escola promoveu um 
ambiente seguro e uma rotina diária flexível. Em geral tivemos uma adaptação com sucessos e 
vitorias respeitando a criança como um ser individual. As crianças foram recebidas todas as manhãs 
com muitas músicas, tiveram momentos com histórias e principalmente brincaram muito em vários 
espaços mais principalmente na sala de aula visto que neste momento foi interativo queelas se 
sentissem seguras e confortavel em um ambiente fora de sua casa.             

 

Mês da Mulher 

Por acontecer em 8 de março o dia internacional da mulher, neste mês realizamos atividades 
que buscaram conscientizar as crianças para a importância das mulheres em suas  vidas.Isso se 
deu a partir de atividades mais elaboradas e direcionadas para alcansar esse objetivo, as crianças 
foram acolhidas com músicas variadas, começaram a praticar momentos de roda onde começaram 
a participar de uma rotina que intercala momentos mais calmos como brincar e fazer atividades 
especificas como colorir areia, brincar de chuva de papel, encher caixa de leite com revista e 
momentos de exploração livre da sala e de brinquedos, como brincar no gramado e no parque,que 
melhor forma de assimilar o conteúdo trabalhado neste mês se não a de perceber o carinho com 
que todas as mulheres que cuidam e educam as crianças empregam todos os dias nesta atividades 
do dia a dia na escola. 

 

Semana Educativa: Moteiro Lobato 

Para que desde muito pequenos as crianças aprendam de forma lúdica a valorizarem a sua 
cultura, foi apresentado a elas o universo da literatura infantil de Monteiro Lobato com todos os 
seus personagens que encantam gerações.Essa semana prorcionou momentos de histórias com 
dedoche, músicas que falavam dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, apresentações 
teatrais e atividades de artes que envolveram as crianças do agrupamento I-C de uma forma que 
ele conseguissem assimiliar facilmente todo o contúdo programado. A semana educativa Monteiro 
Lobato encantou os pequenos e seus familiares que relembraram sua infância.   

 
   Projeto “Quanto tempo tem” 

Horas, minutos, estações do ano, caprichos do tempo, a diferença entre o dia e a  noite, entre 



outros conceitos temporais serão abordados com os alunos a partir do mês de março finalizando 
no mês de dezembro de 2016. De forma simples, lúdica e concreta, o projeto anual “Quanto tempo 
o tempo tem?” possibilitará aos alunos modificarem seus conhecimento prévios e ampliá-los com 
novas aprendizagens. Neste contexto  foram penssados atividades que ajudem aos pequenos 
entenderem através da rotina a passagem do tempo em que se encontram na escola, o clima 
trabalhado todos os dias através de músicas como “A janelinha fecha quando está chovendo”..., 
entre outras. A mudança das estações foram trabalhadas utilizando elementos da natureza como 
as folhas, elementos que simbolizam o tempo como relógio(confeccionado com a participação das 
crianças) e calendario também foram apresentados as crianças para ajuda-los a desenvolverem a 
noção temporal. A confecção de um livro com a linha do tempo foi construida com cada crianças 
com o título “Quem sou eu” o qual contarará também com a participação dos famíliares enviando 
uma foto para ajudar compo-lo. 
Para assimilação temporal do projeto”Quanto tempo o tempo tem” no grupamento I C,utilizarei 

pricipalmente a Rotina, a partir dela acontecerá toda dinâmica do trabalho realizado. 

Projeto Sexta em Cena 

A capacidade de fazer de conta é uma das características mais relevantes da infância, pois 
está diretamente ligada ao desenvolvimento intelectual e físico dos pequenos por isso, os jogos 
teatrais são uma ótima maneira de desenvolver a relação da criança com o próprio corpo, com o 
do outro e com o espaço  ampliando a consciência e a expressão corporais. Visando alcançar essa 
formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças antendidas pela unidade 
educacional, esse trabalho desenvolvido por mim com o auxilio das monitoras, envolveu os alunos 
nesta proposta de forma gradual. A apresentação aconteceu no dia 08/04 com o tema da linha do 
tempo com a música “Quando eu era neném”, as crianças gostaram bastante de se apresentarem. 

  

Semana Educativa Coleta Seletiva 

              Com o intuito  de promover atividades que demonstrar a importância de se 
separar o lixo para descarta-los de forma correta a semana educativa sobre coleta seletiva, foi 
apresentada de forma lúdica, trazendo vivências que apresentasse os conceitos dos 3 R`s, redizir, 
reciclar e reutilizar transformando latas de aluminio em chocalhos, colorindo vidro com cola colorida, 
enchendo garrafa pet com papel crepom nas cores referente a coleta seletiva, reaproveitamos 
vários materiais para fazer uma revista sensorial. Desta forma as crianças coordenação motora fina, 
concentração, noções de espaço,cores, internalizaram o tema da semana e se divertiram bastante 
com as atividades diferentes. 
              

Semana Educativa Meio Ambiente 

        Despertar o interesse das crianças para o cultivo de plantas, incurti-lhes 
conhecimento do processo de germinação, crescimento e colheita  além de leva-los a perceber a 
importância do  cuidado que devemos ter  para preservar o meio ambiente, foi a intenção do 
trabalho realizado nesta semana educativa. 

       Exploramos muitas texturas e cores de terras diferentes,construimos maquete 
utilizando papel picado e guache rolinho de papel higiênico, plantamos sementes de cebolinha e 
girassol, fizemos colagem, cantamos músicas como “As flores já não crescem mais” entre muitas 
outras que falam da natureza assistimos apresentações teatrais que também falaram sobre o tema. 

      Foi uma semana muito rica em experiêcia para nossos pequenos. 
  

Semana Educativa Pipa Sem Cerol. 

Esta semana as crianças vivênciaram de forma divertida o maravilhoso mundo da pipa, 
realizamos atividades com colagem cola colorida, giz de cera e principalmente brincamos muito 



com pipas de vários materiais, tudo isso para concientizo-los como podemos nos machucar e 
machucar aos outros usando o cerol na linha da pipa, afinal pipa sem cerol é mais divertido. 

As crianças do agrupamento I C, estão cada dia mais desenvolvidos é visivel a alegria com 
que realizam cada atividade prosposta ou seja neste primeiro semestre o objetivo foi alcançado 
com sucesso. 

 

Professora Klecione AGII-A 
 

O agrupamento II-A é composto por 30 crianças, sendo 14 meninas e 16 meninos, com idades de 
1 ano e meio a 3 anos e meio. Em sua maioria são crianças desfraldadas, tendo apenas uma 
criança que ainda vai entrar neste processo, por ser o mais novo e ainda não falar. É uma turma 
tranquila, participativa e interessada em novos desafios. 
Iniciamos nossas atividades com o projeto adaptação, onde desenvolvemos atividades lúdicas e 
recreativas para que as crianças se familiarizem aos poucos com a volta para a creche e a rotina. 
Neste momento, a prioridade é fazer com que as crianças  se sintam seguras e acolhidas por toda 
equipe educacional. 
Nossa rotina, começa  no acolhimento, onde as crianças chegam, pegam brinquedos da sala para 
brincar, esperando até que todas as crianças cheguem. 
Assim que todos chegam, saímos para o refeitório a professora e as monitoras com toda turma, 

auxiliando as mesmas no café da manhã. 
Dando continuidade, logo que voltamos do café da manhã, iniciamos nossa  roda de conversas, 
onde conversamos sobre como será o nosso dia, como está o tempo, fazemos a chamada, 
cantamos e   trocamos acontecimentos do cotidiano, novidades e  novas descobertas . As crianças 
interagem, expressando seus conhecimentos e  enriquecendo  o desenvolvimento das nossas 
atividades. 
Depois da roda de conversas, inicia a atividade pedagógica, onde desenvolvemos confecções de 
cartazes, recorte , colagem, pintura com diversas técnicas e confecção de variados materiais. 
Em seguida fazemos a higienização das mãos para o almoço, onde as crianças são 
acompanhadas e auxiliadas no momento da refeição pela professora e monitoras. 
Assim que termina o almoço, vamos para a escovação, onde as crianças são estimuladas a 
cuidarem dos seus dentes escovando todos os dias. 
Logo depois, preparamos as crianças para a hora do descanso, onde cada criança deita em seu 
colchão e dorme. 
O Projeto Anual da nossa unidade escolar é “Quanto tempo o tempo tem?”  e também o projeto 
sexta em cena que vai ao longo do ano desenvolver nas crianças noções de tempo, como por 
exemplo: horas, minutos, segundos, estações do ano, clima e outros. Demos início as nossas 
atividades pedagógicas, iniciando o projeto com a linha do tempo de cada criança; estações do ano: 
verão e outono.. 
Iniciamos com o “Mês da mulher”, desenvolvendo atividades homenageando sua importância na 
sociedade, na família e sua ascensão no mercado de trabalho. Estimular também nas crianças o 
respeito e valorização ao ser humano. 
Trabalhei o  sexta em cena, um projeto que é apresentado como musical ou teatro, para que as 
crianças exercitem a expressão corporal, imaginação e criatividade, através de apresentações no 
pátio, interagindo todas as turmas da unidade escolar. Nossa apresentação foi com a música : A 
janelinha e o guarda chuva. 
No mês de abril tivemos a semana educativa “Monteiro Lobato”, onde exploramos o gosto pela 
leitura, conhecemos a principal obra do autor, que é o Sítio do pica pau amarelo, confeccionamos 
atividades, ouvimos música e lembrancinha para finalizar a semana. 
Nas semanas educativa da coleta seletiva e  do meio ambiente,  desenvolvemos atividades que 
estimulem nas crianças a importância de cuidar da natureza, água, plantas medicinais, plantio, 
germinação e reciclagem, para preservarmos a nossa vida. Incentivar a economia de água e tudo 



que faz bem a nossa sobrevivência. Finalizamos a semana com a confecção da árvore de rolo de 
papel higiênico. 
Finalizamos a semana educativa do meio ambiente, com a exposição das atividades 
desenvolvidas pela turma. 
 

Na semana educativa pipa sem cerol, desenvolvemos atividades de conscientização para o não 
uso do cerol, enfatizando o perigo de se machucar e machucar os outros. A brincadeira fica muito 
mais divertida sem cerol. Finalizamos a semana com a confecção da lembrancinha do pipa de 
e.v.a e rabiola de barbante. 
 
 
 

Professora: Maria Antônia Figueiredo AG-IIB 
 
Semana Educativa Meio Ambiente 
 
Na Semana Educativa do Meio Ambiente, minha turma aprendeu sobre a conscientização do 
cuidado do nosso planeta, através de contação história com bonecos, construção de cartazes 
relacionando a partir de história contada por mim, utilizando vários materiais, como: guache, pinceis, 
cartolinas, esponjas, as mãozinhas e bola de isopor, para que estas atividades desenvolvam a 
conscientização em nossas crianças e suas famílias alertando-as para o cuidado com o mundo 
onde vivemos. 

 
Relatório: Semana Educativa Coleta Seletiva 

 
Na semana Educativa Coleta Seletiva, a minha turma aprendeu a reciclar alguns matérias, como: 
um caixa de gelatina, colheres de metal, cascas de maçã, falhas de planta, vidro de remédio, 
tampinhas de plástico, um peixe de brinquedo enrolado em uma linha de pina e outros, que foram 
apresentados para as crianças em forma de um rio sujo onde eles removeram cada material e 
colocavam em um recipiente especifico de acordo com o lixo a reciclar. E cada criança trazia um 
material para o recipiente correspondente a cor do lixo a reciclar. Também produzimos um cartaz 
de cestos de lixos em forma de cartolina e fomos recortando nas revistas figuras especificas de 
cada lixeira. No outro dia fizemos um brinquedo reciclado o bilboquê. 

 
 

Relatório: Semana Educativa PIPA SEM CEROL 
 

Na Semana Pipa sem Cerol foi trabalhada a estória da música da Minha Pipa onde eles também 
escutaram a música em aparelho de som. Em outro dia usei a roda de conversa para declamar 
uma poesia: a minha pipa amarela e depois decoramos a pipa feita de EVA amarela com 
pedacinhos de EVA coloridos. Ensaiamos a música para a apresentação da Sexta Em Sena. 
Fechamos a nossa semana com a apresentação. 
 
 
Professora:Conceição Ferreira.   Turma:AgII C. 
 
          A turma do agII c é composta por 30 crianças com idade entre um ano e meio a 
dois,algumas já freqüentavam a unidade escolar.Todas as crianças são moradoras do bairro ou 
adjacentes.        
          A adaptação das crianças se deu de forma tranqüila,propiciei a elas o contato com diversas 
brincadeiras para que as mesmas se sentissem  confiantes e seguras no ambiente escolar,a 
creche é uma extensão de suas casa.,na escolar nosso papel enquanto educadores é fazer com 



que a criança conheça o belo.Procuramos formas de brincadeiras  direcionadas ou livre para que 
a criança descubra seus limites e potenciais .Todas atividades foram realizadas com o intuito de 
desenvolver a interação de crianças com crianças,e crianças e adultos. 
    No momento do acolhimento trabalhei com histórias dramatizadas,leitura visual feita através de 
cartazes expostos na sala, sobre como está o tempo, quantos somos e quem veio no dia,com o 
objetivo das crianças conhecer seus colegas e nomes. 
       Nesse momento foi trabalhado a história do sítio do pica pau amarelo,com a utilização de um 
mini teatro e personagens do sítio. 
       Em nossa roda de conversa falavamos sobre nossa rotina como seria no dia envolvendo as 
atividades a serem desenvolvidas. 
       Todas as atividades de aprendizagem se davam se de maneira flexível,respeitando o tempo e 
os limites das criançasutilizavamos materiais apropriados para o uso das crianças como giz de 
cera, guache, A3, revistas para pesquisas recortes e colagem. 
   As atividades foram  expostas em varais existentes na sala,para que as crianças 
observassem suas produções.O objetivo do meu trabalho foi fazer com que as crianças tivessem 
acesso ao conhecimento e a aprendizagem em diversas situações de linguagens. 
      As atividades de higienização foram realizadas com escovação, troca de fraldas e higienização 
das mãos para a hora do almoço.As crianças eram  direcionadas para o refeitório,cantando músicas 
relacionadas com a alimentação. 
     Todos  os projetos foram trabalhados  de forma significativas através registro,produção de 
livro de histórias,diálogo, atividades individuais e coletivas.Nosso tema norteador foi o tempo,onde 
trabalhei noçoes de tempo.ontem hoje e amanhã.dia noite com atividades dentro de nossas rotinas. 
Em roda falavamos que hora é o café, almoço . Fomos trabalhando de forma gradual o tema 
norteador o tempo e intercalando com outros projetos existentes,como as semanas educativas e o 
sexta em cena. Nas semanas educativas tinhamos o tema a ser trabalhado,dentro desse tema 
eram desenvolvidos as atividades e ao final de cada semana educativa haviam exposições dos 
trabalhos realizados pelas crianças  para que as famílias podessem ver as criações das crianças. 
             Tinhamos o projeto sexta em cena, a professora escolhia o que ia apresentar e junto com 
as crianças passavam a ensaiar sua peça ou músical, essa atividade tinha por finalidade 
,estimular,incentivar as crianças a paticipar da construção do conhecimento através das artes. 
Dando para as crianças  possibilidades de explorar as mais diversas linguagens. Era um momento 
de interação,onde todas as crianças se encontravam ,eram arrumadas em colchonetes no pátio da 
escola para assistirem ao espetáculo da turma e sua professora.Trabalhei o tempo com o tema tem 
tempo para tudo. Fazia ensaios com as crianças acompanhado de músicas,confeccionei as 
fantasias e acessórios a serem usadas por elas,foi uma atividade onde as crianças ao observarem 
os relógios indentificavam que estavam em momentos diferentes. 
 

 
PROFª: JULIANA AMORIM    -   AGII E 

        Iniciei o ano letivo com o projeto de adaptação no agrupamento II E. O agrupamento é 
composto por 30 crianças matriculadas, com idades de 1 a 2 anos e que saíram do leito materno á 
tão pouco tempo, e por esse motivo foi uma adaptação agitada, havendo bastante choro, mordidas, 
atitudes essas, que são pertinentes a idade. Essas questões foram   trabalhadas em sala de aula 
com um projeto paralelo sobre a afetividade. Trabalhamos em roda sobre como tratar o coleguinha, 
como respeitá-lo, propus atividades de interação, aos poucos estamos tendo um retorno gratificante 
com relação ao comportamento das crianças. Em roda também falamos sobre como foi e como 
será o fim de semana, sobre  quantos somos, dia e mês que estamos, como está o tempo,  usamos 
nosso calendário, cantamos e fazemos movimentos com musiquinhas,  falamos sobre a rotina 
diária, como,  qual atividade vamos realizar  naquele dia,  esse é um momento muito especial, é a 
hora que eles ficam mais calmos, gostam da roda, e agora já estão se adaptando à rotina, já sabem  
formar a roda; interagem bastante, e  a maioria tem se mostrado muito participativos. Acredito, que 
esse momento é muito significativo na vida de cada criança 



 

RODA DE CONVERSA 

 

            Após a adaptação dei início ao nosso projeto anual, “Quanto Tempo o Tempo Tem”, com 
base nisso, confeccionei o livro da vida com a turma. Na primeira semana foi trabalhado a 
identidade de cada criança, atividades como, sua altura, idade, brinquedos preferidos, entre outros, 
preferencias de alimentação, e os sentidos. O trabalho era desenvolvido tanto no individual quanto 
coletivo. 
 

PROJETO QUANTO TEMPO O TEMPO TEM 

     Em seguida trabalhei com a turma nossa semana educativa Monteiro Lobato, no qual iniciei 
a semana falando para eles quem é, e quem foi o Monteiro Lobato, falei sobre cada personagem 
criado por ele, com o objetivo de resgatar nossa literatura brasileira e despertar neles sua 
imaginação. Fiz com eles várias atividades significantes, e percebi o quanto gostaram de cada 
uma, inclusive das personagens do sítio. 

                  
SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO 

 
      Na semana seguinte realizei com  turma uns dos projeto da creche Sexta em Cena, no qual 
dançamos e encenamos a musiquinha de Vinícius de Moraes, o vento, tendo tudo a haver com o 
tema que trabalhei dentro do projeto quanto tempo o tempo tem as estações, e dentre elas, o 
outono. Percebi que a turma gostou muito de apresentar para toda a creche. 

 
PROJETO SEXTA EM CENA 

 
        Logo veio a semana educativa coleta seletiva, em que trabalhamos com atividades voltadas 
para o despertar nas crianças a responsabilidade de selecionar nosso lixo de forma correta, e assim 
trabalhamos valores com a turma. Realizei com eles atividades individuais e coletivas como, molde 
vasado com as três principais lixeiras seletivas, trabalhando também as cores primárias. 

SEMANA EDUCATIVA COLETA SELETIVA 

 
         Depois realizei com eles a semana educativa a do meio ambiente, trabalhei  a importância de 
cuidarmos do nosso planeta, mostrando lhes os diferentes seres vivos existentes e o quanto eles 
precisam de nossa ajuda para sobreviverem; durante a semana foram realizados com eles atividade 
individuais sendo, uma árvore feita de guache, no qual usei a técnica do algodão, e as  coletivas, 
que foram a confecções de um globo de isopor e um mural em que com as mãozinhas deles foram 
transformadas em lindos peixinhos no fundo do mar, passando a mensagem para eles da 
importância de cuidarmos da nossa água e os seres vivos que nela vivem. As crianças amaram as 
atividades, mostraram interesse em realizar cada uma. 

 
 

SEMANA EDUCATIVA MEIO AMBIENTE 
 

         E assim fechei o mês trabalhando com a turma, nossa última semana educativa do semestre, 
pipa sem cerol, nessa semana realizei com as crianças atividades no coletivo e individual como, 
cartaz com várias pipas coloridas, pipas com rabiolinhas de crepom, enfim. Com o objetivo de 
resgatar as brincadeiras que já fizeram parte da infância dos pais de cada criança, de compreender 
os perigos que a pipa com o cerol traz para nós, motivar a interação das crianças com seus 
familiares ao brincar com a pipa, dentre outros. Percebi que a turma demostrou bastante interesse 
em cada momento realizado nessa semana. 

 



 
AGIII B  -  PROFESSORA CAMILA BENEDITO 
 
Projeto Adaptação: 

O período conhecido como de adaptação da criança, é de suma importância na sua vida e merece 
todo cuidado das professoras do C.E.I. O projeto tem como finalidade proporcionar a criança uma 
acolhida fraterna, valorizando sua presença na escola. Sendo assim, a socialização da criança 
desenvolve-se harmoniosamente adquirindo superioridade sob o ponto de vista da independência 
e confiança em si. O período de adaptação é muito importante, tanto para a criança como para os 
pais. Constitui uma oportunidade de estabelecermos vínculos afetivos dentro de uma convivência, 
que é diferente da familiar. Durante este período é comum que todos se sintam ansiosos para que 
tudo caminhe da melhor maneira possível. Mesmo para as crianças que já frequentam a escola e 
que conhecem os colegas e os educadores ficam inseguros. 
 

Projeto Quanto Tempo o Tempo Tem: 

Conhecer o processo do tempo e suas ferramentas de medir é um importante passo para 
organização de atividades e maior aproveitamento das 24 horas que temos no dia. Será uma 
verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que os pequenos aprendam não só as 
primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por 
meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras. Para que as crianças 
aprendam os conceitos de tempo, devemos sempre frisar palavras relacionadas a ele quando 
estabelecemos compromissos e rotinas. Quanto tempo levamos para montar a maior torre? 

Quanto tempo levo para crescer? Quanto tempo levei para nascer? Que horas minha mãe vai 
chegar? Os maiores questionamentos durante a nossa roda. 
 

Semana Educativa: Mês da Mulher 

O dia da mulher é um dia muito especial e deve ser comemorado. Reconhecer o papel da mulher, 
como ser humano ativo, na sociedade é um fato importante. Por ser uma comemoração que está 
presente em nosso cotidiano é preciso explorar esta data para que as crianças adquiram novos 
conhecimentos e valorização da mulher. 
 

Projeto Sexta em Cena: 

Imitar, criar, ensinar, imaginar é composição do teatro para se obter uma peça teatral, que 
trabalhada na pratica educativa centrada em desenvolver a auto-expressão da criança que 
contribuirá para sua formação. Trabalhar com crianças de4 a5 anos no infantil 3 com peças teatrais 
a auto expressão da criança, possibilitando exercitar suas capacidades cognitivas, sensitivas, 
afetivas e imaginações. Cabe aos educadores resgatar o “faz de conta” no conteúdo teatral, a 
imaginação e a criatividade na qual será as ferramentas principais para trabalhar a expressividade 
cênica. 
Semana Educativa Coleta Seletiva 
Nesta semana, o reconhecimento da importância da reciclagem foi o foco. Elaborei com os 
pequenos atividades lúdicas para uma maior compreensão da importância da coleta seletiva. 
Ensinei que podemos confeccionar brinquedos, móveis para casa e tantas outras coisas com 
materiais recicláveis. Elaboramos em parceria com as Famílias, latões de lixo referente às cores 
das lixeiras. 
 

Semana Educativa Meio Ambiente. 

Nossa semana iniciou-se com uma breve apresentação sobre o tema proposto da semana 



educativa. As crianças de imediato se interessaram e trouxeram novos conhecimentos sobre o 
tema durante a semana. 
No momento da roda da conversa, as crianças estão se soltando mais e até as crianças mais 
tímidas estão interagindo mais com os colegas. Apresentei para eles algumas explicações sobre o 
que é o meio ambiente, algumas imagens e expliquei sobre o que estamos enfrentando com o 
aquecimento global. 
Expliquei também sobre todos os cuidados que devemos ter com a natureza e tudo o que podemos 
fazer para melhorar nosso ambiente. 
Para a elaboração da lembrancinha contei com a participação das Famílias. Relembrei com os 
pequenos sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem e pedi para que eles trouxessem 
rolinhos de papel para contribuíssem para a preservação do meio ambiente. Todos participaram e 
foi pude perceber que eles adoraram participar de toda a preparação da nossa semana e que 
aprenderam bastante sobre o tema proposto. 
 

Semana Educativa: Pipa sem cerol 

Nesta semana, foquei com os pequenos o quão importante pode ser a brincadeira de soltar pipa 
sem fazer o uso de cerol. Apresentei algumas imagens de como é elaborado o cerol e realizei com 
eles a atividade de textura com areia e cola. Foi uma semana produtiva, pois a maioria já sabia 
explicar sobre o mal que o cerol ocasiona. 
 

PROFESSORA GISELE MONACE - AGIII A 

Semana Educativa Alimentação. 

Nesta semana trabalhamos a semana da alimentação são muitos itens a serem abordados, mas 
de maneira geral conseguimos passar algumas coisas importantes para as crianças como: 
promover à saúde, higienização das mãos e dos alimentos, a formação de valores e hábitos 
saudáveis, reeducação alimentar, conscientização de nossos alunos nas escolhas que envolvem 
sua alimentação. Coletivamente, as crianças sentem-se motivadas a degustarem alimentos 
variados e saudáveis. Fechando o projetocom os incentivos e socialização com as turmas do 
berçário, conscientizando sobre desperdício e reeducação alimentar. 

 

Semana Educativa Teatro. 
 

Trabalhamos sobre o Teatro apresentando fotos nas rodas da conversa e falando como é, sua 
importância, pois muitos nunca foram e apenas conhecem os teatros realizados no sexta em cena 
projeto realizado pela escola, então foi confeccionado com eles mini teatro e contamos a história 
da Cigarra e a formiga mostrada também em vídeo. 
As crianças confeccionaramos personagens do nosso teatro com tinta guache, manuseando o 
pincel sendo um estímulo no sentido de poder experimentar as texturas, trabalhar sensações, poder 
manipular um material prazeroso, estimulando acoordenação motora. 

Montamosnosso teatro com os personagens já pintados para começar a história, trabalhando a 
coordenação, fantasia e brincadeira. Com o teatro a criança por meio da brincadeira e da fantasia 
se apropria do mundo, das regras, do brincar, dentro desta proposta, o teatro trabalha uma 
linguagem que oportuniza formas de manifestação que permite que a criança utilize as diferentes 
formas de linguagem da sociedade como a corporal, a verbal, a plástica, a escrita, entre outras 
expressando suas próprias vivências e experiências de maneira mais crítica e como isso, a criança 
analisa e avalia o resultado de suas ações interagindo de maneira mais eficaz no meio social em 
que vive. 

 



Semana Educativa Idoso. 
 
Nesta semana trabalhamos a semana do idoso com a participação muito especial de uma vovó 
chamada Sueli que trouxe diversas brincadeiras de antigamente onde as crianças amaram e 
interagiram com ela de uma maneira muito afetuosa e ficaram muito curiosos para saber como 
brincava com os objetos trazido. 
Essa semana foi muito importante confeccionamos um baú de histórias, trabalhamos com recortes, 
mas o mais importante foi a visita da vovó que nos contou várias histórias e conseguimos passar 
para as crianças a importância do respeito, carinho, admiração pelos mais velhos. 

 

Agosto Mês da Família. 
 
Foi trabalhado o mês todo sobre as famílias e tivemos também a ajuda de um livro muito legal 
chamado As Famílias do Mundinho da autora Bellinghausen, Ingrid Biesemeyer, o destaque para 
esse trabalho foi a diversidade das famílias. Fechando o mês com a apresentação das crianças no 
palco para os familiares, com a música de Régis Danese Minha família. 
Escolhemos os nomes para nossos mascotes, Diego e Priscila, em votação na roda sendo um 
trabalho contínuo para desenvolver afetividade e convivio, proporcionando momentos entre a 
crianças e seus familiares. 

Fechamoso mês com os objetivos alcançados entre família, escola e crianças. Os familiares 
participaram na confecção dos livros, com os mascotes e no final com a participação na 
apresentação da dança, é muito importante essa devolutiva da família foi um sucesso. 

 

Semana da Criança 

 

Neste mês trabalhamos especialmente para eles. Omês das crianças foi cheio de brincadeiras, 
desfile, festa a fantasia, piquenique, passeio, socialização de todas as turmas. As crianças ficaram 
muito felizes principalmente no final, pois todos levaram uma lembrança para casa, uma bola e uma 
flauta. 

Semana Educativa Meio Ambiente. 

Trabalhamos com o assuntos meio ambiente em todo momento de rotina escolar desde a hora do 
acolhimento, quanto na roda e nas atividades e higienização, pois relembramos o quanto devemos 
cuidar do nosso planeta. Sendo assim mostramos as crianças ações e posturas responsáveis 
diante de problemas ambientais, como desperdício de água e poluição sensibilizando-os sobre a 
importância da preservação do Meio Ambiente, estimulando assim o amor pela conservação da 
natureza. 


