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PROJETO JOVEM ALLAMANIANO 2019 

TEMA: “70 ANOS DE COMPROMISSO COM A FÉ E A EDUCAÇÃO”! 

 

 

- Subtema: “A história do Colégio em meio a sete décadas de transformações 

tecnológicas”.  

- Segmento: Educação Infantil. 

- Coordenadora pedagógica: Alessandra F. Camilo de Oliveira. 

- Educadoras envolvidas: Thaís Camargo Torrente, Maria de Fátima Severim 

de Oliveira, Josiane Pereira da Silva, Elen Cristina de Souza Clementino e 

Luciana de Castro C. Aguiar. 

 

 Justificativa: 

 O Projeto tem por finalidade trazer aos tempos atuais toda a evolução da 

história do Colégio, e de alguns acontecimentos no mundo nos anos de 2000 a 

2019, para despertar nos alunos a consciência sobre as diferenças em relação 

à tecnologia, arte, geografia e religião. 

  

 Objetivos: 

 Conhecer os detalhes da época na qual a tecnologia promoveu 

transformações na geração dos anos 2000 até os dias atuais. 

 

 Objetivos Específicos:  

INFANTIL I 

- Explorar a evolução dos televisores; 

- Conhecer os filmes que fizeram sucesso durante a década; 

- Explorar desenho animado; 

- Conhecer as missionárias que foram beatificadas nesse período; 



2 
 

- Identificar a evolução do bairro do Imirim de 2000 a 2019;  

- Trabalhar com materiais recicláveis; 

- Confeccionar trabalho de releitura referente à artista da época.   

 

INFANTIL II 

- Comparar as mudanças tecnológicas de 2000 a 2019; 

- Realizar a releitura de obras de arte da atualidade; 

- Identificar a transformação de nossa instituição de ensino; 

- Incentivar a confecção dos trabalhos do Espaço Cultural usando materiais 

recicláveis. 

 

INFANTIL III 

- Entender e relacionar as mudanças desde os anos 2000 até os dias atuais, 

utilizando a tecnologia e as referências passadas; 

- Mostrar a evolução do nosso Colégio até os dias atuais; 

 

 Conteúdos trabalhados:  

INFANTIL I:  

- Apresentar a história de Beatificação de Ir. Irene Stefani e Ir. Leonela e iniciar 

a confecção da linha do tempo, Confecção da TV (anos 2000); Releitura da 

obra de Luciano Martins; Escolher uma música e confeccionar personagem da 

Galinha Pintadinha; Confecção das personagens de Procurando Nemo; 

Exposição de fotos da família (2000/2019). 

 

INFANTIL II A:  

- Apresentar os novos mártires de nossa comunidade educativa a fim de que 

conheçam as histórias da Ir. Leonela Sgobart e Ir. Irene Stefani que tiveram 

suas celebrações na década de 2010 a 2019 e criar uma linha do tempo sobre 

os acontecimentos do Colégio Consolata; 

- Elaborar celulares com materiais recicláveis para fazer a comparação da 

tecnologia de anos passados e da atualidade; 

- Explorar novas artes com artistas que foram destacados recentemente, 

elaborando assim releituras de arte do mesmo pintor (Luciano Martins); 
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- Confeccionar a família do filme (Detona Wifi) relacionando com a importância 

da família e o sentimento recíproco de nossa instituição em relação ao âmbito 

familiar; 

- Expor as fotos das famílias da turma fazendo comparação de fotos 2000 a 

2019. 

INFANTIL II B:  

- Apresentação da Beatificação das Ir. Irene Stefani e Ir. Leonela; linha do 

tempo dos acontecimentos do Colégio Consolata na década de 2000; 

Tecnologia: Celular ano de 2019; Desenho: Daniel, o tigre; Releitura da obra de 

Luciano Martins; Música: Mundo Bita - Escolher uma música e confeccionar 

personagens, ano de 2011. 

 

INFANTIL III A:  

- Apresentar a beatificação das Ir. Leonela e Ir. Irene Stefani e iniciar a 

confecção da linha do tempo e do tablet; Releitura das obras do artista Luciano 

Martins com diferentes técnicas. Confecção coletiva de duas personagens do 

Sítio do Pica Pau Amarelo, passando por suas músicas e histórias. Confecção 

de personagem baseado no filme: Divertidamente. 

 

INFANTIL III B:  

- Apresentar a história da beatificação das Ir. Leonela e Ir. Irene Stefani e 

confecção da linha do tempo, confecção das personagens Patati e Patatá, 

confecção das personagens Bob Esponja, Patrick Estrela e Lula Molusco, 

confecção do Notebook, confecção de uma obra de arte (Luciano Martins) e de 

um brinquedo favorito. 

  

TAREFA DE CASA (durante as férias): 

INFANTIL I: Assistir ao filme Procurando Nemo e confeccionar a personagem 

que mais gostou. Fotos de 2000 e 2019 da família para exposição. 

INFANTIL II A: Confecção de celulares antigos (ano 2000). 

INFANTIL II B: Confecção da personagem Daniel e sua família (tamanho 

20x20) e uma foto do ano 2000 e uma foto do ano de 2019 (da família). 

INFANTIL III A: Confecção do brinquedo favorito. 

INFANTIL III B: Confecção do brinquedo favorito. 
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 Estratégias/procedimentos:  

Todas as séries irão iniciar o projeto com o vídeo no qual conta-se a 

história desde o início do Colégio, o trabalho missionário e as beatificações que 

se deram nesse período. 

Para vivenciarmos as décadas, relacionamos ao projeto a evolução 

tecnológica, músicas, filmes, e artistas em destaques. 

Para as exposições os alunos irão confeccionar atividades com técnicas 

diferenciadas de artes e montarão, coletivamente, uma linha do tempo, para 

apontar diferentes e importantes momentos que envolveram o Colégio nos 

anos 2000 até os dias de hoje. 

 

INFANTIL I 

Iniciaremos o projeto através da apresentação da história do Colégio, 

enfatizando as décadas propostas a Educação Infantil, abordando e dando 

ênfase às beatificações. 

Para vivenciarmos as décadas, serão destacadas músicas da Galinha 

Pintadinha, sendo trabalhadas as linguagens oral e escrita, alfabeto, numerais 

e movimento do corpo. 

Será produzida uma releitura do artista Luciano Martins para evidenciar a 

técnica lúdica. 

 Será proposto às famílias, assistirem um filme famoso na década, 

Procurando Nemo e, juntos, terão que confeccionar personagens. 

Para concluirmos o ano do Jubileu, será exposta uma linha do tempo 

com os principais acontecimentos religiosos e momentos marcantes do 

Colégio. 

 Serão trabalhadas técnicas de colagem, pinturas, e utilização de 

materiais recicláveis. 

 

INFANTIL II 

 Iniciaremos o projeto com a apresentação da história das Irmãs da 

Consolata (Irene Stefani e Leonella Sgorbat). 

Na sequência, vamos observar o conhecimento prévio do aluno para 

explorar o tema apresentado. 
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Em momento de Roda de Conversa, será falado um pouco sobre a 

tecnologia dos anos 2000 a 2019 e suas respectivas mudanças. 

Para o enriquecimento do material, iremos trabalhar estilo musical, 

artistas da atualidade, linha do tempo religioso, comparação das mudanças e 

crescimento familiar e desenhos da época. 

 

INFANTIL III 

O projeto terá inicio com a apresentação da história lúdica das Ir. Irene 

Stefani e Ir. Leonela. Os alunos conhecerão o momento da beatificação de 

ambas para, em seguida, confeccionar uma linha do tempo. 

Para representar a tecnologia, irão confeccionar um tablet e um 

notebook. Como marca de uma geração, será trabalhado o Sitio do Pica Pau 

Amarelo e também o Bob Esponja. 

Serão realizados trabalhos individuais e em grupo de pintura, sucata e 

colagem. 

. 

 Materiais necessários:  

INFANTIL I: Papelão, tinta, EVA, papelão, tinta, papelão, papéis diversos, 

materiais recicláveis diversos; Tela; Vídeos, areia colorida, giz, algodão. 

 

INFANTIL II: Tinta, pincéis, papéis diversos, livros, filmes, lantejoulas, materiais 

recicláveis e eco tela, massa de biscuit. 

 

INFANTIL III: E.V.A., tinta, pincéis, papéis diversos, materiais recicláveis, tela, 

canetinhas e feltro.   

 

 Avaliação: Observação diária e realização dos trabalhos, levando em 

consideração o interesse e participação da criança com perguntas e 

respostas sobre as questões discutidas. 

 

 Duração e etapas do Projeto:  

INFANTIL I A:  
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1º Trimestre: ensaio e apresentação sobre a Beatificação da Ir Leonela, 

Galinha Pintadinha, tela: Luciano Martins e a confecção da linha do tempo do 

Ensino Religioso, confecção de duas personagens da Galinha Pintadinha. 

2º Trimestre: TV de plasma, fotos da família. 

 

INFANTIL II A: 

1º Trimestre: Apresentação da história da Ir. Irene Stefani, obra de arte do 

Luciano Martins e construção da linha do tempo no Ensino Religioso; 

2º Trimestre: Música da Chiquititas, fotos da família, celular dos anos 2000.  

 

INFANTIL II B: 

1º Trimestre: Apresentação da história da Ir. Irene Stefani e Ir. Leonela; 

tecnologia: confecção do celular ano 2019; releitura da obra de Luciano 

Martins.  

2º Trimestre: Apreciação de música, confecção de algumas personagens do 

Mundo Bita, ano 2011; linha do tempo dos acontecimentos no Colégio 

Consolata (2000 a 2019); lição de casa (nas férias) confecção das 

personagens Daniel, o tigre e fotos da família nos anos 2000 e 2019. 

 

INFANTIL III A: 

1º Trimestre: `Personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, confecção do tablet 

e releitura do pintor Luciano Martins.  

2º Trimestre: Confecção dos Carros, confecção da linha do tempo das Ir. 

Stefani e Ir. Leonela, e execução de um brinquedo preferido da criança.  

 

INFANTIL III B: 

1º Trimestre: Confecção das personagens Patati e Patatá, confecção do 

notebook e releitura da obra de arte de Luciano Martins. 

2º Trimestre: Confecção das personagens Bob Esponja, Patrick Estrela, e Lula 

molusco, confecção da linha do tempo (Ir. Leonela e Ir. Irene Stefani) e 

confecção de um brinquedo preferido da criança. 


