
 
 

 
 

 

 

 

NOME DO PROJETO:  

 

 

TURMA ENVOLVIDA:  Infantil I  

 

  

JUSTIFICATIVA :  

 

 

Sabe-se que, na Educação Infantil,  as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças 

têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando -lhes os 

direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar -se e conhecer-se .  

Diante da organização da nova BNCC, os direitos de aprendizagens estão estruturados 

de acordo com os campos de experiências,  no âmbito dos quais são definidos os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem 

um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes,  entrelaçando -os aos conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural.  

 

E garantindo esses direitos de aprendizagens para as nossas crianças, é que 

apresentamos às famílias dos alunos do Infantil  I,  o Projeto,  “Conhecendo o mundo 

ao meu redor”, um projeto onde as crianças terão a oportunidade de, juntos,  

conhecerem o mundo ao seu redor e desfrutarem de um aprendizado rico e 

significativo. E brincando de “faz de contas”, se divertindo, passeando e explorando, 

os alunos terão a oportunidade de vivenciarem diferentes papéis,  levantarem 

hipóteses, criando significado sobre o lugar que ocupam. 

 

 



 
 

 
 

 

O presente projeto propõe as descobertas e redescobertas de situações que fazem 

parte do repertório diário dos crianças.  

 

Ao embarcar nessa aventura, os alunos farão muito mais do que um passeio. Eles 

darão significado ao conhecimento, demonstrando o quanto a vivência enriquece o 

aprendizado e descobrirão, no decorrer do projeto,  que o mundo ao seu redor é muito 

maior do que imaginam!  

 

Embaladas pela curiosidade, darão a volta ao seu mundinho, convivendo, brincando, 

participando, explorando, expres sando-se, e conhecendo a si  mesmo, vivenciando e 

aprendendo, com as descobertas que o mundo tem a nos oferecer.     

 

 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

 Ampliar o universo de experiências,  conhecimentos e habilidades dessas 

crianças, diversificando e consolidando novas aprend izagens, garantindo o 

direito de aprendizagem e desenvolvimento, de Conviver,  Brincar, 

Participar,  Explorar  ,  Expressar e Conhecer-se, à partir  dos campos de 

experiências.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

 

 Garantir uma aprendizagem significativa,  através de brincadeiras e interação 

com o outro;  

 Apresentar oportunidades de conhecer diferentes lugares;  

 Apresentar uma educação ambiental , despertando a importância de vivermos e 

convivermos em um ambiente limpo;  

 Despertar a consciência da importância de cuidar do meio ambiente;  

 



 
 

 
 

 

 Oportunizar aos alunos a participação em atividade que promovam locomoção, 

com segurança e destreza no espaço, desenvolvendo atitudes de confiança em 

suas próprias capacidades motoras;  

 Valorizar o meio ambiente e identificando-se como parte integrante e agente 

de promoção do desenvolvimento sustentável.  

   Ampliar a linguagem oral;   

 Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo;  

 Despertar iniciativa para fazer escolhas;  

 Desenvolver a expressão corporal;  

 Identificar e interpretar diferentes imagens;  

 Desenvolver o potencial criativo das crianças em suas produções de arte, bem 

como o gosto pela arte;  

 Desenvolver a memória musical;  

 Desenvolver as habilidades de coordenação motora fina em atividades 

diversas;  

 Desenvolver a criatividade e possibilitar novas descobertas;  

   Ampliar o reconhecimento de mundo que possuem, observando, explorando 

e manuseando diferentes objetos,  materiais e lugares,   

 

DURAÇÃO DO PROJETO:  Setembro a Dezembro de 2018 

 

Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, onde as crianças 

podem aprender e se desenvolver,  através dos Campos de experiências:  

 O EU, O OUTRO, O NÓS;  

 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS;  

 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;  

 TRAÇOS, SONS, CORES E IMAGENS;  

 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  

 



 
 

 
 

 

PROFESSORAS ENVOLVIDAS :  

 

Márcia Miranda, Fábia (professora de Educação Física e Cárita (professora de 

música)  

 

  

DESENVOLVIMENTO E ESTRATÉGIAS:  

 

 Abertura do projeto: Caixa surpresa com imagens dos possíveis lugares 

visitados ao longo do projeto;  

 Conversa informal sobre o tema do projeto e apresentação do globo terrestre. 

( temas: Mundo, Preservação do meio ambiente,  );  

 Literatura: contação de história utilizando  livros, fantoches, dedoches,  

dramatização; (citar as l i teraturas trabalhadas);  

 Participar de variadas situações de comunicação oral; (citar de que forma que 

serão realizadas a comunicação oral  );  

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação;  

 Oportunizar situações em que favoreça a comunicação de suas ideias e 

sentimentos a pessoas e grupos diversos;  

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos,  

sensações e emoções, tanto nas si tuações do cotidiano quanto em brincadeiras, 

dança, teatro, música;  

 Criar movimentos,  gestos,  olhares e mímicas em brincadeiras,  jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e música;  

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante 

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais , festas;  

 

 

 



 
 

 
 

 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências,  por meio da 

linguagem oral  e escri ta (escrita espontânea),  de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão;  

 Produzir suas próprias histórias orais e escri tas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa;  

 Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto 

e/ou para sua própria lei tura (partindo de seu repertório sobre esses textos,  

como a recuperação pela memória,  pela leitura das ilustraçõ es; 

 Levantar hipóteses em relação à l inguagem escrita,  realizando registros de 

letras e palavras, por meio de escrita espontânea;  

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades;  

 Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre 

a natureza, seus fenômenos, sua conservação;  

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças;  

 Atividades motoras envolvendo o tema trabalhado; (Visita ao TCC)  

 Visita à lagoa João Barreto, para observação do local, ambiente presente,  

animais existentes e plantas;  

 Trabalhar educação ambiental,  (questões relacionadas a necessidade de 

economizar água, preservação do meio ambiente, preservação e cuidados com 

o jardim do Colégio Integração, importância do plantio de plantas e árvores);  

 Organização de uma horta na escola (plantação de mudas de alface, cuidados e 

manuseio,  coleta com as famílias);   

 Apresentação de filmes com o tema preservação da natureza (Bambi, e da turma 

da Mônica –  citar o t ítulo dos fi lmes)  

 Visita ao Posto de gasolina Skala,  (observação do que existe ao nosso redor);  

 Passeio de ônibus coletivo pela cidade para observação do que existe ao redor;  

 Visita ao estádio tomatão (recreação e exploração do ambiente ao nosso redor);  

 Visita ao supermercado Rondelli para compras de verduras;  

 Processamento de receita –  sopa;  

 



 
 

 
 

 

 Conversa na rodinha com o tema: As profissões que existem no convívio das 

crianças;  (as profissões serão citadas após a atividade de entrevista que será 

realizada com os alunos;  

 Entrevista,  através de atividade escrita, com o tema: As profissões que me 

cercam; 

 Oportunizar brincadeiras, pesquisas e visi tas que retratem essas profissões;  

 Visita ao TCC –  Tênis –  Aula de psicomotricidade no local  com a participação 

especial da professora Fábia;  

 Atividades escri tas relacionadas ao tema trabalhado;  

 Apresentação de músicas diversas, a part ir  do tema trabalhado, com 

participação da professora Cárita;  

 Atividades de arte, envolvendo o tema do projeto;  

 Visita ao plantio dois irmãos para observação das plantas existentes no local;  

 Atividades de Arte: Tela utilizando material reciclado, tema: meio ambiente;  

 Atividade de Arte:  Quadro com pintura de carimbo, util izando frutas e 

verduras;  

 Arte em biscuit.  

 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 

Acompanhamento das práticas e aprendizagens dos alunos,  através da observação da 

trajetória de cada criança e de todo o grupo, observando as conquistas, os avanços,  

as possibilidades e as aprendizagens.   

 

E por meio de diversos registros, feitos em diferent es momentos, tanto pelos 

professores quanto pelas crianças, como relatórios, fotografias, desenhos, 

evidenciando a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de 

seleção, promoção ou classificação de crianças.   



 
 

 
 

Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, 

espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças.  

 

 


