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PROJETO JOVEM ALLAMANIANO 2020 

 

TEMA: Tradição e Modernidade: cidadania e compromisso com a vida. 

 
SUBTEMA: A Educação Infantil empreende as atitudes em valores e dons! 

SEGMENTO: Educação Infantil. 

EDUCADORAS E DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Thaís Torrente, Thaís Torquato, 

Josiane Pereira, Elen Clementino, Luciana de Castro e Mariana D`Lindberg. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: Alessandra F. Camilo de Oliveira. 

     

 JUSTIFICATIVA 

Considerando as relações vivenciadas por nossas crianças, o projeto tem como objetivo 

despertar a consciência em relação aos valores éticos, tornando-as indivíduos reflexivos 

em situações que exijam respeito e compaixão, assim proporcionando ainda mais um 

ambiente acolhedor e atrativo.  

 

 OBJETIVOS 

Desenvolver e levar ao conhecimento valores morais e humanos, que orientam o 

comportamento em sociedade. Assim proporcionando momentos reflexivos para as 

crianças sobre atitudes como respeito, amor ao próximo e empatia no convívio social. 

 

Toda a Educação Infantil irá trabalhar de acordo com a faixa etária os seguintes temas:  

 Primeira etapa: coleta seletiva, cada turma ficará responsável por uma cor: 

 

Infantil I A: Amarelo - metal; 

Infantil II A: Vermelho - plástico; 

Infantil II B: Marrom - orgânico; 

Infantil III A: Azul - papel; 

Infantil III B: Verde - vidro. 
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 A proposta é confeccionar os trabalhos com foco na sustentabilidade passando por 

cada cor da coleta seletiva; 

 Os alunos desenvolverão temas que abordam valores éticos, de forma agradável e 

em clima de harmonia; 

 Solicitaremos às famílias fotos que transmitam valores: afeto, respeito, empatia, 

generosidade, partilha, sustentabilidade, fraternidade, solidariedade, cuidado, zelo, 

amizade, etc.  

 Abordaremos o tema da Campanha da Fraternidade fazendo um paralelo com as 

vivências dos alunos; 

 As crianças serão motivadas a assumir atitudes de respeito pelos outros e pelo 

ambiente.  

 

 Conteúdos trabalhados:  

 
Infantil I: Apresentação das latas recicláveis por meio de músicas, vídeos e atividades 

lúdicas e, em seguida, a confecção do latão da cor amarela (metal); tela com colagem 

do buquê de flores recicláveis (papel); objeto decorativo com garrafa pet e fotos de 

momentos que valorizem as atitudes positivas (plástico); porta-vela com latas pequenas 

“acendendo boas ações” (metal); confecção do animal cachorro, incentivando a doação 

de ração e adoção de um animal; flores para garrafas (vidro) e palavras trabalhando os 

valores escolhido por cada sala; painel da fraternidade para trabalhar o vídeo Ubuntu e 

uma dinâmica de grupo “Ninguém solta a mão de ninguém”; atividades culinárias com 

alimentos orgânicos para oferecer às famílias na reunião de atendimento aos pais. 

 

- Inglês: Estudo sobre os temas alimentação saudável e não saudável, por meio de 

atividades de recortes, e aquisição de vocabulário de palavras em inglês, como: mouth, 

healthy food, junk food, happy face and sad face. 

 

Infantil II A: Confecção do latão reciclável na cor vermelha (plástico); oficina de 

reciclagem (construir animais com materiais reciclado); leitura de história; flores feitas 

de material reciclado; dobraduras; boneco ecológico planetinha (cuidado e afeto); árvore 

das boas atitudes com o nosso planeta; vivência por meio do cuidado da nossa planta; 

cuidados com o nosso mascote da sala (peixe beta); aulas de culinária com alimentos 

orgânicos para oferecer às famílias na reunião de atendimento aos pais.  

Infantil II B: Apresentação das latas recicláveis por meio de músicas, vídeos e 

atividades lúdicas e, em seguida, confecção do latão da cor marrom (orgânico), flores 
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com fotos para garrafas (vidro) e palavras trabalhando os valores escolhido pela sala; 

cofrinho feito com latas (metal); vasos de garrafa pet plantando alpiste (plástico); Ecotela 

faremos uma teia da amizade (papel), boneco ecológico planetinha (cuidado e afeto); 

árvore das boas atitudes com o nosso planeta, cuidados com o nosso mascote da sala 

(peixe beta); aulas de culinária com alimentos orgânicos para oferecer às famílias na 

reunião de atendimento aos pais.  

- Inglês: Estudo sobre valores éticos com as “palavras que abrem portas”, “words that 

open doors”/”key words”. 

 

Infantil III A: Apresentação das latas recicláveis por meio de músicas, vídeos e 

atividades lúdicas e, em seguida, confecção do latão da cor azul; flores com tampinhas 

de garrafa pet (plástico); porta retrato reciclável (papel); confecção de um animal (metal); 

garrafas mostrando palavras escolhida pela turma em relação aos valores (vidro); aulas 

de culinária com alimentos orgânicos para ser oferecido às famílias na reunião de 

atendimento aos pais; apresentação de histórias sobre valores, confecção do mascote 

da turma e seu diário e a elaboração da árvore da amizade.  

 

Infantil III B: Apresentação das latas recicláveis por meio de músicas, vídeos e 

atividades lúdicas e, em seguida, confecção do latão da cor verde; confecção da tela 

(papel); pote de sorvete decorado (plástico); confecção de um animal (metal); garrafas 

mostrando palavras escolhidas pela a turma em relação aos valores (vidro); aulas de 

culinária com alimentos orgânicos para ser oferecido às famílias na reunião de 

atendimento aos pais; apresentação de histórias sobre valores; confecção do mascote 

da turma e seu diário; elaboração da árvore do afeto.  

 

- Inglês: Estudo sobre o tema consumo consciente, enfatizando o cuidado com o meio 

ambiente. Ampliação do vocabulário de palavras em inglês. 

 

- Tarefa de casa: as famílias deverão providenciar fotos com foco nos seguintes valores: 

afetivo, amizade, respeito, empatia, generosidade, partilha, sustentabilidade, 

fraternidade, solidariedade, cuidado, zelar e etc.  

 

 Estratégias/procedimentos:  
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Com objetivo de implantar novos hábitos nas crianças, os temas reciclagem e valores 

éticos permearão todas as atividades realizadas para que desenvolvam uma 

consciência maior de seus atos. 

 

Para a apresentação no Espaço Cultural, as crianças farão diferentes trabalhos de artes 

além da confecção, coletiva e individual, contando sempre com o apoio das professoras, 

colegas e famílias.  

 

Ao longo do projeto, os alunos serão envolvidos em campanhas solidárias.   

  
 Materiais necessários: tintas, pincéis, papéis diversos, livros, vídeos, latas, 

materiais recicláveis, tampinhas de garrafa, palito de churrasco, fotos, lantejoulas, 
adesivo de strass, adesivo de pérolas, terra, alpiste, EVA, garrafas de vidro, pet e 
potes de Yakult, tela Ecotela, TNT, aquário, pedras, papelão, caixa de ovos, feltro, 
pote de sorvete, botões, tecidos e caixa de leite. 

 

 Avaliação: Observação diária na realização dos trabalhos. Também será 

considerado o interesse da criança com perguntas e respostas sobre as questões 
discutidas. 

 

 Duração e etapas do Projeto:  

 

Infantil I A:  

1º trimestre: Confecção do latão da cor amarela; porta-velas (metal); objeto decorativo 

e fotos (plástico);   

2º trimestre: Buquê de flores (papel); painel da fraternidade; culinária utilizando 

alimentos orgânicos; confecção do animal (metal); garrafa dos valores e tarefa de férias.  

 

Infantil II A: 

1º trimestre: Confecção do latão da cor vermelho; leitura de histórias, apresentação de 

vídeos; flores feitas de materiais reciclados; colagem; oficina de reciclagem, dobradura; 

painel, cuidados com o mascote (peixe beta). 

2º trimestre: Boneco ecológico; vivência através do cuidado da nossa planta; árvore das 

boas atitudes; pintura na Ecotela; cuidados com o mascote (peixe beta) e tarefa de 

férias. 

 

Infantil II B: 
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1º trimestre: Apresentação de histórias e vídeos; Confecção do latão da cor marrom; 

flores de papel com fotos dos alunos para colocar na garrafa de vidro com as palavras 

de valores; teia da amizade (na Ecotela). 

2º trimestre: Culinária com alimento orgânico, plantar na garrada pet (alpiste), cofrinho 

de lata (metal), confecção do animal caixa de leite e tarefa de férias. 

 

Infantil III A: 

1º trimestre: Apresentação das latas recicláveis, confecção do latão da cor azul; flores 

com tampinhas de garrafa pet (plástico); porta retrato reciclável (papel); apresentação 

da coleção dos livros sobre valores, apresentação do mascote e seu diário. 

2º trimestre: Confecção do animal (metal); garrafas mostrando palavras escolhidas pela 

turma em relação aos valores (vidro); culinária com alimentos orgânicos (orgânico), 

árvore da amizade e tarefa de férias. 

 

Infantil III B: 

1º trimestre: Apresentação das latas recicláveis, confecção do latão da cor verde; pote 

de sorvete decorado (plástico); confecção tela (papel); apresentação da coleção dos 

livros sobre valores, apresentação do mascote e seu diário. 

2º trimestre: Confecção do animal (metal); garrafas mostrando palavras escolhida pela 

turma em relação aos valores (vidro); culinária com alimentos orgânicos (orgânico); 

árvore do afeto e tarefa de casa. 


