
 
PROJETO PÁSCOA 

 

INTRODUÇÃO 

                Por ser uma comemoração que está presente em nosso cotidiano, é preciso 

explorar esta data para que as crianças adquiram novos conhecimentos em relação a 

mesma. 

Os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, a passagem da morte 

para a vida.  

É muito interessante sabermos as diferentes formas de celebração desta festa. 

Para que o trabalho com o tema Páscoa possa ser bem desenvolvido, é importante 

que seja abordado outros temas pertinentes como a troca, a partilha, entre outros 

valores que são fundamentais para os alunos conhecerem e praticarem. 

 

OBJETIVOS 

 Aprender o verdadeiro significado da Páscoa; 

 Conhecer diferentes formas de celebração da Páscoa; 

 Apresentar os símbolos da Páscoa e seus significados; 

 Desenvolver valores como: Troca e Partilha; 

 Estimular a criatividade e a imaginação; 

 Ampliar o repertório musical; 

 Trabalhar a ludicidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Realize os questionamentos sobre os conhecimentos prévios; 



 Apresente os símbolos mais comuns da Páscoa, o ovo e o coelho e questione 

os alunos, em seguida apresente os outros símbolos e seus significados; 

 Relembre as tradições dessa data, em especial a troca de ovos, os ovos de 

chocolate e a cestinha de Páscoa; 

 Proponha a confecção da lembrancinha de Páscoa; 

 Ouvir e aprender a cantar músicas de Páscoa; 

 Brincar de coelhinho sai da toca; 

 Hora do conto que conte histórias de coelhos; 

 Oficina de culinária (Bombom de leite em pó); 

 Colagem de algodão em figura de coelho; 

 Explorar o animal coelho (como se movimenta, o que ele come, qual a cor dos 

seus olhos e pelos...); 

 Dedoche de coelhinho 

 Pintura do rosto imitando um coelhinho; 

 Quebra-cabeça de uma figura de coelho; 

 Pintar ovos de galinha à mão; 

 Dobraduras; 

 Confecção de cartaz; 

 

CULMINÂNCIA 

Festa da Páscoa que será realizada na escola. 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação contínua através da observação dos conhecimentos prévios e adquiridos  

no decorrer do projetos. 

 

z 



 

PROJETO ÍNDIO 
 

INTRODUÇÃO 

                  O tema índio é bastante polêmico nos dias de hoje. Por isso, é importante 

trabalhar com a criança a ideia que tem sobre os índios, a imagem que foi construída 

e como realmente são hoje. As mudanças, as crenças, as lendas, os valores e o que 

ainda é cultivado. 

Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil e, naquela época, o lugar onde 

moravam era chamado por eles de pindorama (tupi-guarani). 

Estes personagens da história exercem uma importante contribuição cultural em 

nosso país. É certa sua influência em nossa cultura, que vai desde as palavras, que 

muitas são de origem tupi, às danças e também à alimentação. 

 

OBJETIVOS 

 Conhecer a importância dos índios e sua cultura; 

 Desenvolver valores: Respeito às etnias; 

 Desenvolver o raciocínio e a atenção; 

 Estimular a imaginação e a criatividade; 

 Desenvolver a linguagem; 

 Conhecer brincadeiras e jogos indígenas; 

 Ampliar o repertório musical; 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Realize os questionamentos sobre os conhecimentos prévios; 



 Proponha a confecção da lembrancinha de índio; 

 Ouvir e aprender a cantar músicas de índio; 

 Hora do conto que conte histórias de índios; 

 Dedoche de índios; 

 Pintura do rosto imitando um índio; 

 Quebra-cabeça de uma figura de índio; 

 Dobradura; 

 Brincadeiras: cama de gato (elástico), sol e lua, gavião e galinha, arrancar 

mandioca e peteca; 

 Confecção de cocar; 

 Se possível leve objetos indígenas para as crianças visualizarem; 

 Proponha que as crianças maquiem uns aos outros, fazendo uma pintura 

indígena; 

 Confecção de cartaz; 

 Dobraduras; 

 

CULMINÂNCIA 

Apresentação de danças interna e exposição de cartazes. 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação contínua através da observação dos conhecimentos prévios e adquiridos 

no decorrer dos projetos. 

 

 
 



 

PROJETO  

DIA DO LIVRO INFANTIL 
 

INTRODUÇÃO 

                A leitura é para as crianças uma atividade prazerosa, uma forma de brincar 

com palavras, proporcionar uma rica fonte para a imaginação, que a transporta para 

mundos diferentes. Pais e professores são responsáveis por criar os laços das 

crianças com a leitura. É nesse tempo, de infância, que a criança tem maior 

disponibilidade a influência bons hábitos. 

 

OBJETIVOS 

 Estabelecer as diferenças existentes entre os personagens; 

 Reconhecer a importância da leitura para estimular a criatividade 

(reconhecimento sucinto); 

 Descrever as características físicas dos personagens dos contos e fábulas; 

 Demonstrar atenção e interesse nas atividades que envolvam leitura; 

 Expressar-se oralmente demonstrando clareza, sequência lógica; 

 Participar no estabelecimento de critérios de classificação de elementos; 

 Demonstrar criatividade em atividades que envolvam desenho; 

 



CONTEÚDOS 

 Leitura  

 Expressão oral 

 Classificação 

 Sequenciação 

 Coordenação motora fina 

 Expressão gestual e corporal 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Roda da conversa: Biografia de Monteiro Lobato e apresentação dos 

personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo; 

 Assistir ao filme do sítio do Pica- Pau Amarelo; 

 Confeccionar marcadores de livro e personagens do sítio do pica-pau amarelo 

com palito de sorvete; 

 Leitura de histórias de Monteiro Lobato; 

 

CULMINÂNCIA 

Uma voluntária caracterizada de um personagem de Monteiro Lobato passara de sala 

em sala para contar de forma lúdica uma história do Autor. 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação contínua através da observação dos conhecimentos prévios  e adquiridos  

no decorrer do projetos. 

 

 



 
PROJETO MEU PAPAI É NOTA 10 

  

INTRODUÇÃO 

O tema é bastante importante de se trabalhar. Porém não podemos esquecer que 

entre nossos alunos sempre tem um ou outro que não mora com ao pai ou nunca teve o 

convívio com o pai, tendo como responsável o padrasto, o tio ou mesmo o avô. Estes 

devem ser lembrados como as pessoas que cuidam e dão carinho como se fossem os 

pais. 
 
OBJETIVOS  

 Reconhecer a importância da figura da família no desenvolvimento do caráter 

humano; 

 Proporcionar momentos de reflexão sobre os diversos contextos familiares; 

 Promover e estimular a linguagem oral; 

 Estabelecer e ampliar as relações sociais entre a criança e a família; 

 Estimular a afetividade entre as crianças e os pais; 

 Conhecer e identificar diversas profissões dos pais; 

 Desenvolver a expressão corporal; 

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamento, desejos e necessidades; 

·     

DESENVOLVIMENTO 

 Conversa informal sobre o tema; 
 Músicas que envolvam o tema; 

 Confecção de cartazes com imagens de pais e filhos; 
 Confecção de lembrancinha para os pais; 

 Poesia; 
 Cartões; 

 

·      CULMINÂNCIA           

      Entrega das lembrancinhas para os pais. 
 

AVALIAÇÃO 

Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 

VIVA O PAPAI! 



 

PROJETO ÁGUA 

 

INTRODUÇÃO 

                A questão Ambiental está em alta por uma razão simples: necessidade e 

sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças, maiores as 

chances de despertar a consciência pela preservação. Por isso, a educação para uma vida 

sustentável deve começar já na educação infantil. 

 

OBJETIVOS 

 Transmitir a criança conceitos e valores sobre a importância da água; 

 Despertar nos alunos, funcionários do C.E.I e comunidade em geral o interesse em 

colaborar com o processo de conscientização contra o desperdício de água, 

garantindo assim uma melhor qualidade de vida para todos do C.E.I e da nossa 

cidade; 

 Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades; 

 Conhecer as causas da poluição da água; 

 Valorizar a água, percebendo sua importância para a vida de todos os seres vivos; 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Ouvir histórias, poesias e textos informativos relacionados ao tema; 

 Ouvir músicas, assistir a vídeos que tratem do tema; 

 Cartazes; 

 

CULMINÂNCIA 

Entrega de lembrancinha. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 

 



 

PROJETO FOLCLORE 

 

INTRODUÇÃO 

                Nesta idade as crianças vivem num mundo imaginário onde são capazes de 
pensar e agir imitando situações variadas. Por isso a importância de se trabalhar o 
Folclore. 
Folclore é como um grande quebra-cabeça, um grande brinquedo, em que cada peça é 
fundamental: as danças, as lendas, as brincadeiras, as parlendas, as adivinhações, as 
cantigas, as receitas, os brinquedos, etc. 
Essas peças é que formam o jogo chamado cultura. Quanto mais se brinca com esse jogo 
mais se conhece a cultura do nosso país, logo ele não poderia ficar fora do espaço escolar. 
 
OBJETIVOS 

 Conhecer as diferentes manifestações do folclore brasileiro; 
 Conhecer as lendas, parlendas, cantigas, brinquedos, brincadeiras e músicas do 

folclore brasileiro;  
 Desenvolver a linguagem oral;  
 Desenvolver a coordenação motora;  
 Incentivar a leitura;  
 Estimular o raciocínio e a atenção;  
 Desenvolver o gosto por músicas e brincadeiras próprias do folclore; 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Contar lendas do folclore;  
 Cantar músicas do folclore;  
 Ensinar brincadeiras que fazem parte do folclore;  
 Montar cartazes com lendas e parlendas do folclore;  
 Fazer atividades com dobraduras sobre o folclore; 
 Confeccionar brinquedos folclóricos com matérias recicláveis; 

 
CULMINÂNCIA 

Apresentação de danças interna e exposição de cartazes. 
 
AVALIAÇÃO 
Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 
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MÊS DO FOLCLORE 

 

1º MOMENTO 

RODA DA CONVERSA 

ESCOLHA DA LENDA 

 

2º MOMENTO 

CONTO DA LENDA 

 

3º MOMENTO 

DESENHO E PINTURA 

 

4º MOMENTO 

MÚSICAS 

 

5º MOMENTO 

MODELAGEM (MASSINHA OU ARGILA) 

 

6º MOMENTO 

CONFECCIONAR BRINQUEDOS FOLCLÓRICOS 

 

7º MOMENTO 

BRINCAR COM OS BRINQUEDOS CONFECCIONADOS 

 

8º MOMENTO 

PAINEL COM AS ATIVIDADES 
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PROJETO FESTA JUNINA 

 

INTRODUÇÃO 

                A Festa Junina é uma excelente oportunidade de engajar diversas atividades 

interdisciplinares e ampliar o universo linguístico, pois se constitui uma temática rica onde 

podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de brincadeiras, culinária 

típica. A escola tem um papel importante na valorização das tradições. 

 

OBJETIVOS 

 Incentivar nos alunos o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes oportunidade de 

descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento; 
 Conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do país;  

 Desenvolver o interesse e gosto pela tradição;  

 Planejar a realização de uma Festa Junina;  

 Resgatar a memória das Festas Juninas;  

 Enriquecer o conhecimento dos alunos quanto à história das Festas Juninas;  

  Desenvolver o ritmo, compasso e criatividade;  

 Conscientizar a família sobre os riscos de soltar balões; 
 

DESENVOLVIMENTO 

 Decorar a sala com motivos de festa junina;  

 Conversa informal sobre os motivos das comemorações das festas juninas; 

  Músicas de festa Junina e ensaios;  

 Boneco de germinação; 

 Apresentar o vestuário das festas juninas e comidas típicas; 

 Exploração de quantidade através de jogos em conteúdo contextualizado; 

 Sequencia lógica de cores das bandeirinhas; 

 Brincadeiras típicas: jogo de argola, pescaria e bola na boca do palhaço; 

 

CULMINÂNCIA 

Festa junina com apresentações para os pais. 

 

AVALIAÇÃO 
Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 
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TERRA DA ÁGUA 

DO VERDE 

E DO SOL 

 

PROJETO  

ANIVERSÁRIO DE AVARÉ 
 

INTRODUÇÃO 

               Apresentar a cidade de Avaré as crianças à partir da sua história de suas origens. 

Resgatar a memória do cotidiano da cidade, recente ou tempos passados.  

 

OBJETIVOS 

 Despertar nas crianças o interesse pela cultura e o desejo de participar dela; 

 Refletir sobre a historicidade como processo que se renova a cada dia; 

 Contribuir para que os(as) alunos(as) possam perceber como pessoas responsáveis 

pela construção e reconstrução histórica; 

 Estimular a criação,a experimentação,a observação,a curiosidade e as descobertas; 

 Criar um espaço de convivência que propicie interações espontâneas e desprovidas 

de preconceitos; 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Roda de conversa; 

 Apresentação com fotos dos principais pontos da cidade; 

 Registro com as crianças através de desenhos e maquetes; 

 Pesquisas junto as famílias, procurando em jornais, revistas ou internet; 

 Música: Aprender o hino da cidade; 

 Confeccionar a bandeira da nossa cidade; 

 

CULMINÂNCIA 

Exposição dos cartazes, maquetes e trabalhos. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 

 

 

 



TERRA DA ÁGUA 

DO VERDE 

E DO SOL 
SUGESTÕES 

 

1º MOMENTO 

RODA DE CONVERSA: Conversar informalmente com as crianças sobre alguns pontos 

turísticos da  nossa cidade. Comentar que o Horto Florestal, a Represa Jurumirim é um 

espaço vivo e acolhedor da nossa cidade. Passar o vídeo-livro educativo sobre a história 

de Avaré. 

 

2º MOMENTO 

Realizaremos uma apresentação no data show, com fotos dos principais pontos turísticos 

da cidade como: igrejas, praças, escolas, Horto, Represa Jurumirim, etc... 

 

3º MOMENTO 

Registros com as crianças através de desenhos e maquetes. 

 

4º MOMENTO 

Aproveitamos o aniversário da cidade e as crianças realizaram uma pesquisa junto às 

famílias, procurando em jornais, revistas ou internet, reportagens que destacam nossa 

cidade. 

 

5º MOMENTO 

Nossa cidade está fazendo 152 anos. 

 

6º MOMENTO 

Cada criança deverá receber uma ficha com o nome da cidade e observar se tem a letra 

do nome dela e circular. 

 

7º MOMENTO 

Hora de cantar: As crianças aprenderão a cantar o hino da cidade. 

 

8º MOMENTO 

Oba a nossa cidade também tem uma bandeira ! junto com as crianças observar as cores 

da Bandeira . Contar quantas cores tem para finalizar fazer a Bandeira com  EVA 

picadinho.  

Maquete do ponto turístico da cidade. 

Desenhos ,fotos e imagens da cidade e confecção  da bandeira  da cidade. 

Bom trabalho! 



 

 

PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

INTRODUÇÃO 

              Estamos vivendo na era em que é preciso "cuidar" do meio ambiente, pois ele é a 
principal fonte para a preservação da nossa vida. Precisamos plantar a semente da 
conscientização desde já, para que as crianças de hoje sejam os conscientes adultos de 
amanhã. 
Pensando nisso visando explorar o tema sobre a preservação do meio ambiente, a 
valorização da água, a reciclagem de diversos materiais e os cuidados com animais de 
todas as espécies para que estes não sejam extintos.  
A natureza não é fonte inesgotável de recursos, suas reservas são finitas e devem ser 
utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e considerando a reciclagem como 
processo vital; para a sobrevivência do Planeta. 
Sabendo que o lixo é um dos maiores problemas que afeta diretamente todas as questões 
sociais e ambientais foi desenvolvido um projeto, no C.E.I com intuito de minimizar tal 
problemática. Tanto a família como o C.E.I tem a responsabilidade hoje de participar da 
construção deste valores básicos da consciência cidadã da criança, para que ela no futuro 
tenha hábitos éticos, sadios e responsáveis quanto a preservação e desenvolvimento 
sustentável da Terra. O melhor caminho a trilhar por nossa geração é FAZER DO LAR UM 
EXEMPLO E DO C.E.I UM CENTRO DE MUDANÇAS E VALORES, HÁBITOS E 
ATITUDES através da educação ambiental como conceito necessário a nossa 
sobrevivência no Planeta. O primeiro passo é fazer com que cada ser humano conheça o 
meio ambiente em que vive e crie vínculos emocionalmente positivos com a sobrevivência 
na Terra, pois somente assim ele passará a se preocupar com o destino do lixo produzido 
por ele, assumindo a responsabilidade pela redução, reutilização e reciclagem de seu 
próprio lixo, de sua residência, seu local de trabalho, estudo ou lazer. 
Praticar Educação Ambiental é, antes de qualquer coisa gostar de si do seu próximo e da 
natureza a nossa volta. 
 
OBJETIVOS 

 Transmitir as crianças conceitos e valores sobre meio ambiente, biodiversidade e a 
importância de conviver em harmonia com o ecossistema; 

 Despertar nos alunos funcionários do C.E.I e comunidade em geral o interesse em 
colaborar com o processo de conservação do meio ambiente, garantindo assim uma 
melhor qualidade de vida para todos do C.E.I e da nossa cidade; 



 Explorar os sons do meio ambiente (barulho dos pássaros, da água, do vento, da 
chuva...); 

     Explorar plantas (textura das folhas, cheiro, formas, tamanhos...); 

      Conhecer os diversos animais (pelagem, onde moram, como vivem, se alimentam, 
se reproduzem...); 

 Reduzir a produção de lixo no C.E.I, além de implantar ações de reaproveitamento e 
reutilização do que for possível; 

 

DESENVOLVIMENTO 
 
1º BIMESTRE 
Conscientização da preservação e conservação do meio ambiente. 
Higiene: escovação dos dentes, lavagem das mãos, canecas individuais e a importância da 
água; 
 
2º BIMESTRE 
Reciclágem utilizando materiais dia-a-dia, símbolos, cores, lixeiras; 
Observação trabalhar o dia do Meio Ambiente e Ecologia 05/06; 
 
3º BIMESTRE 
Elaboração da horta na escola 
Músicas, cardápios, colheita dos vegetais, frutas e sucos; 
Observação trabalhar o dia da Árvore 21/09; 
 
4º BIMESTRE 
Poluição sonora, da água, solo, poluição visual; 
 
CULMINÂNCIA 
Exposição dos objetos confeccionados com materiais recicláveis para os pais; 
Entrega de uma muda para cada família; 
Servir aos pais produtos feitos com hortaliças da horta; 
 
AVALIAÇÃO 
Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 
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PROJETO DIA DAS MÃES 

INTRODUÇÃO 

Resgatar valores éticos entre os filhos e a mãe, valorizando a família. 

 

OBJETIVOS 

 Homenagear as mães 

 Valorizar o trabalho das mães. 

 Desenvolver a criatividade da criança.  

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamento, desejos e 
necessidades; 

 Desenvolver a leitura através da visualização de figuras. 
 

CONTEÚDOS 

 Expressões gráficas: desenho, pintura, montagem, colagem, noção de limite na 
folha; 

 Expressão corporal; 

 Historinhas; 

 Música e ritmo; 
Socialização; 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Confecção de lembrancinhas e cartões para as mães; 

 Roda de conversa sobre  os diferentes tipos de família; 

 Poesia 

 Cantigas 



 Imitações 

 Teatro 

 Recorte  e Colagem 

 DVD, CD 
 

CULMINÂNCIA 

Os alunos realizaram apresentações na Escola. 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de 

suas atividades, no relacionamento com os colegas com a equipe escolar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 
 

 PROJETO PRIMAVERA 
 

PERÍODO: Setembro à Novembro                     

 

INTRODUÇÃO  

 

A Primavera, tempo de cores, alegria e comemorações possibilita a criatividade, a 

investigação e a observação para a realização de ações em proteção ao meio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

 Conhecer diferentes histórias para ampliar o vocabulário. 

 Desenvolver a percepção sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora 

grossa e fina, as linhas, as cores, os aromas, as medidas, os numerais, formas e 

texturas e as sequencias. 

 Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, atentando para as 

formas de vida presentes nele. 

 

CONTEÚDOS 

 

LINGUAGEM ORAL 

 Trabalhar com diversos livros/textos... 

 O Jardim de Ceci de Gerusa Pinto 

  A margarida friorenta 

 Leilão de jardim de Cecília Meirelles 

  As borboletas Vinícius de Morais 

 O girassol solitário 

  A história da Margarida 

 

MÚSICAS/DANÇAS 



 Primavera (Eliana) 

 Chegou a primavera 

 Canção das flores (Palavra cantada) 

 O cravo brigou co a rosa 

 Alecrim dourado 

 A linda rosa juvenil 

 

JOGOS 

 Quebra-Cabeça e Jogo da Memória, 

 Brincadeiras; 

 

ARTES 

 Pinturas e colagens com elementos da natureza 

 Dobraduras e Recortes; 

 Histórias com fantoches;  

 Confecção de máscaras 

 Pinturas de flores (quadros) 

 Materiais recicláveis (sucatas) 

 

MATEMÁTICA 

 Contagem e recitação de números 

 Seriação e classificação 

        

NATUREZA E SOCIEDADE 

 Observar as  plantinhas( Passeio na escola para observação das plantas existentes) 

 Plantar sementinhas de flores e acompanhar o seu crescimento. (cada sala vai 

escolher uma espécie) 

 

CULMINÂNCIA 

 Exposição dos trabalhos realizados e degustação de chá. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá realizar-se de maneira continua, mediante observação; considerando o 

processo e não apenas o produto. 

 Neste sentido, espera-se que a criança se torne não apenas um apreciador, mas também 

assuma seu papel como agente cultural, criando e recriando a realidade à sua volta tendo 

ferramenta comunicacional a arte e a cultura em suas diferentes linguagens. 

 A avaliação também está no próprio resultado do trabalho. Verificando nas falas dos 

alunos durante as atividades o aprendizado e desenvolvimento da oralidade e da 

expressividade 

 



 
PROJETO PÁTRIA 

INTRODUÇÃO 

 

O Independência é um momento importante da nossa história, que  envolvie o 

conhecimento de situações de cunho político que são complexas para a criança pequena, 

porém, é possível realizar um trabalho voltado ao sentimento de amor ao nosso país.  

 

OBJETIVOS 

 Despertar na criança o sentimento de civismo 

 Linguagem oral e escrita 

 Conhecer a história do país 

 Valorização dos símbolos da pátria, das festas e costumes 

 

ESTRATÉGIAS 

 Recorte e colagem 

 Pintura a dedo 

 Confecção de viseira 

 Roda de conversa 

 Dobradura 

 Pintura 

 Hino Nacional ilustrado 

 Confecção de chapéu de soldado e espada 

 

CULMINÂNCIA  

Hasteamento da Bandeira  

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação deverá realizar-se de maneira continua, mediante observação; considerando o 

processo e não apenas o produto. 

 



 

PROJETO CIRCO 
 

TEMA: Vem brincar que o Circo já chegou! 

PÚBLICO ALVO: Educação Infantil 

TEMPO: Uma Semana 

 

INTRODUÇÃO: 

Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor! Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! E tem 

palhaços, malabaristas, equilibristas, domadores, ilusionistas, trapezistas, globistas e 

ainda muitos animais. E é em 15 de março, e 27 de março aqui no Brasil o dia 

destinado àquele que é sinônimo de alegria. O circo é uma das mais antigas e 

completas manifestações populares e artísticas, pois durante o espetáculo, sob uma 

lona colorida, tem música, teatro, dança cenografia e figurino apropriados que 

encantam a plateia; um espetáculo de magia que faz até hoje a alegria não só das 

crianças, como também de muitos adultos. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver nas crianças, através de atividades lúdicas e pedagógicas, o desejo de 

conhecer e valorizar a arte circense. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Socializar; 

 Desenvolver a linguagem oral, a coordenação motora e a criatividade; 

 Desenvolver o gosto pela música; 

 Estimular a concentração e atenção; 



 Identificar cores e formas; 

 Desenvolver o gosto pelo circo; 

 Despertar o gosto pela arte e pela música; 

 Conhecer e valorizar os profissionais que trabalham no circo; 

 Trabalhar e desenvolver a motricidade ampla e fina; 

 Desenvolver e trabalhar o raciocínio e a atenção; 

 Executar movimentos básicos associados ao ritmo; 

 Manter o equilíbrio em diversas posições; 

 Desenvolver e trabalhar noções de tamanho e quantidade; 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 

 Assistir o DVD do desenho Dumbo ou Xuxa Circo; 

 Conversa informal e questionamento sobre o desenho assistido e sobre o 

circo; 

 Relatar os nomes de animais e profissionais existentes no circo; 

 Músicas dramatizadas relacionadas ao circo/palhaço; 

 Confecção de máscaras, móbile, viseiras e nariz e óculos de palhaço; 

 Confecção de cartaz; 

 Grafismo; 

 Alinhavo, colagem, pintura com tintas; 

 História em sequencia; 

 Quebra-cabeça do palhaço; 

 Historinhas, poemas e músicas sobre o circo; 

 Jogos com figuras relacionadas ao tema; 

 Treinar cambalhotas com as crianças; 

 Esticar uma linha no chão e pedir para que as crianças andem som uma 

sombrinha se equilibrando pela linha; 

 Com garrafas vazias e bolinhas, praticar malabarismo; 

 Imitar os animais do circo; 

 Ensaiar alguns números de mágica; 

 Construir com as crianças o ABC do circo: Exemplo – APRESENTADOR, 

BAILARINA, CAVALOS, DOMADOR, ELEFANTE E ETC; 

 

 



AVALIAÇÃO: 

Será contínua, através da observação diária da criança no desempenho de suas 

atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 

 

“ O CIRCO É, ANTES DE TUDO, UM ESPETÁCULO VISUAL. O PALHAÇO FAZ TUDO 

SERIAMENTE. ELE NÃO PRECISA FALAR E SIM FAZER GRACIOSOS TREJEITOS. SUA 

MÍMICA INGÊNUA SEMPRE CONSEGUE FAZER RIR.”  

(Leonid G. Engibarov) 

 

BOM TRABALHO 

VIVA O CIRCO! 

 

 
 

 

 

 

 



 

PROJETO NATAL 

INTRODUÇÃO 

                    Natal é uma data especial para os cristãos que comemoram, no 

dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus. 

A mensagem mais importante que Jesus Cristo quis deixar para a 

humanidade foi a do amor ao próximo, por isso, quando é Natal, nossos 

corações se enchem de emoção, ficamos mais sensíveis e emotivos e o 

mundo torna-se mais esperançoso e alegre. 

As crianças assim como os adultos precisam do espírito de Natal para manter 

vivas as chamas da alegria, da esperança e da confraternização. 

 

OBJETIVOS 

 Explicar o verdadeiro significado do Natal; 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 Valorizar o espírito natalino; 

 Trabalhar as diferenças socioeconômicas; 

 Refletir e valorizar os diversos tipos de religião; 

 Comparar o nosso clima ao de outros países; 

 Trabalhar e ter conhecimento de vários símbolos do Natal; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Conhecer o sentido do Natal; 

 Estimular a socialização; 

 Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e a corporal, 

coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança; 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

 Roda da Conversa 

 Ouvir músicas natalinas e ensaiar apresentações; 

 Confecção de guirlanda com as mãozinhas das crianças; 

 Confecção de um cartão de Natal; 

 Pintura (com giz de cera, lápis de cor, tinta plástica, guache) dos 

símbolos do Natal; 

 Confecção de uma árvore de Natal, trabalhando a contagem de bolas 

(colagem); 

 Filmes Natalinos; 

 Dobradura da árvore de Natal; 

 Confecção de uma árvore de Natal com as mãozinhas das crianças 

(carimbo das mãos com tinta guache, recortar contornando as mãos) 

 Lembrança (Papai Noel) com Eva e algodão com as mãozinhas das 

crianças. 

 Pesquisa, recorte, colagem (presente de Natal) pelos alunos. 

 

CULMINÂNCIA 

Entrega das lembranças e cartões de Natal confeccionados pelos alunos e 

Coral de músicas Natalinas. 

 

AVALIAÇÃO 

Será realizada conforme o desempenho dos alunos no decorrer do projeto de 

forma contínua nas atividades propostas. 

 

 

  



 
PROJETO  

DIA DAS CRIANÇAS 
 

INTRODUÇÃO 

A criança tem o direito de ser feliz, de ser valorizada e respeitada e amada. 

Ela passa a desempenhar sua função social proporcionando à criança um 

ambiente feliz, acolhedor e amável. 

 

OBJETIVOS 

 Promover durante a semana da criança atividades extraclasse, variadas 
e interessantes, visando dar a criança oportunidades de lazer e 
sociabilidade educativas; 

 Valorizar a criança; 

 Estimular a auto-estima; 

 Evidenciar direitos e deveres da criança; 

 Desenvolver o raciocínio – lógico, a expressão oral e corporal, a 
coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança. 

 Proporcionar. 
 

DESENVOLVIMENTO 

 Desenhos para colorir – pintura no rosto 

 Brincadeiras dirigidas 

 Brinquedos infláveis 

 Gincana. 



CULMINÂNCIA 
Durante a semana foi oferecido as crianças pipoca, algodão-doce, 

cachorro-quente, doces, refrigerante e bolo, além das lembrancinhas para as 
crianças. 

 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual mediante desenvolvimento do projeto, 
observando a participação, entusiasmo e colaboração nas atividades 
propostas.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGESTÕES  

 SEMANA DA CRIANÇA 
BERÇÁRIO I: 

 Caixinha surpresa de doces com rosto menino/menina; 

 Músicas variadas; 

 Pintura no rosto; 

 Brinquedos infláveis; 

 Parque. 

MATERNAL I: 

 Lembrança sacola surpresa com rosto menino/menina; 

 Músicas variadas; 

 Brinquedos infláveis; 

 Parque. 

 

MATERNAL II: 

 Brincadeiras dirigidas; 

 Máscaras; 

 Lembrança – Centopéia com doce; 

 Pintura no rosto; 

 Brinquedos; 

 Parque. 

 

ETAPA I: 

 Lembrancinha – Ovelhinha com doces com colagem de algodão (Latas    
de Nescau); 

 Brincadeiras dirigidas; 

 Músicas; 

 Brinquedos infláveis; 

 Parque. 
 
ETAPA II 

 Lembranças com doces – rosto de palhaço no saquinho; 

 Brinquedos infláveis; 

 Parque; 

 Danças com músicas variadas. 
BOM TRABALHO! 

 



 

 
 

PROJETO CARNAVAL 
 

INTRODUÇÃO 

 Desde pequenas as crianças aprendem sobre o mundo, vivenciam também 

experiências e interagem num contexto de: conceitos, gostos e costumes 

formando suas idéias e conhecimentos sobre o mundo que a cerca. 

 

OBJETIVOS  

LEVAR A CRIANÇA À: 

 Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social, imaginando 
soluções para compreendê-lo manifestando opiniões próprias sobre os 
acontecimentos, buscando informações e confrontando idéias. 

 Reconhecer o carnaval brasileiro como a maior festa do mundo; 

 Conhecer a história do carnaval no Brasil e suas características; 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 Desenvolver o gosto por música; 

 Estimular o ritmo; 

 Possibilitar habilidades com as mãos 
 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Confecção da máscara de carnaval, colagem de lantejoulas e pedras. 

 Confecção da máscara de carnaval, contorno das mãos das crianças; 

 Recorte e colagem; 

 Escuta de Músicas carnavalescas, marchinhas de carnaval (mamãe eu 
quero); 

 Baile de carnaval na escola 



 Confecção de máscaras com o contorno das próprias mãos, com a tinta 
guache de várias cores, utilizou-se palito de sorvete na colagem; 

 Escuta de músicas referentes ao tema do projeto, marchinhas de carnaval 
(mamãe eu quero); 

 

CULMINÂNCIA 

 Baile de carnaval na escola. 

AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada permanentemente comprometida 

com o desenvolvimento das crianças. Será observado o que as crianças 

sabem fazer, e o que pensam a respeito do carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGESTÕES CARNAVAL 

ETAPA I 

 Confecção da máscara de carnaval, colagem de lantejoulas e pedras. 
 

BERÇÁRIOS I e II 

 Confecção da máscara de carnaval, contorno das mãos das crianças; 

 Recorte e colagem; 

 Escuta de Músicas carnavalescas, marchinhas de carnaval (mamãe eu 
quero) 

 Baile de carnaval na escola 
 

MATERNAL I 

 Confecção de máscaras com o contorno das próprias mãos, com a tinta 
guache de várias cores, utilizou-se palito de sorvete na colagem; 

 Baile de carnaval na escola. 
 

MATERNAL II 

 Pintura com giz de cera, colagem com bolinhas de crepom no desenho do 
palhaço; 

 Escuta de músicas referentes ao tema do projeto, marchinhas de carnaval 
(mamãe eu quero); 

 Confecção da máscara de carnaval, utilizando as mãos das crianças (direito-
esquerda) com tinta guache (azul/vermelho); 

 Baile de carnaval na escola. 

 
 

 


