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Projeto Jovem Allamaniano 2022 
COLÉGIO CONSOLATA: 

 

EDUCA COM AMOR, SEMEIA IDEIAS, VIVENCIA VALORES E 
CONCRETIZA SONHOS! 

 
 

Subtema: Brincando, cantando e construindo novas histórias. 

Série: Educação Infantil. 

Educadoras: Professoras Elen Cristina de Souza Clementino, Rosimeire Correia e 
Maria Claudia S. R. da Silva Garbin 
 
Disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Ensino 

Religioso e Arte. 
 

Coordenação pedagógica: Cibele Fernandes de Paula. 
  

JUSTIFICATIVA 

O projeto busca resgatar os valores por meio da linguagem simbólica. Os alunos 

se envolvem com toda a magia de diferentes histórias, construindo assim seu 

conhecimento, aprendendo valores, desenvolvendo criatividade, sua expressão e 

linguagem. 

  

OBJETIVOS 

- Estimular a criatividade, promover valores e possibilitar um ambiente onde os 

alunos expressem suas emoções e necessidades; 

- Oferecer aos alunos momentos de reflexão durante as atividades; 

- Trabalhar o respeito, amor ao próximo e a empatia por meio do convívio social; 

- Contribuir com as histórias soluções para a vida real; 

- Demonstrar sentimentos e emoções, dramatizando histórias por meio da 

linguagem oral e corporal; 

- Desenvolver no aluno o gosto pela leitura, estimulando o senso crítico e a 

criatividade. 

 

ESTRATÉGIAS / PROCEDIMENTOS 
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Todas as turmas darão início ao projeto com a apresentação de histórias, filmes, 

brincadeiras e jogos.  

Com objetivo de promover importantes elementos, trabalharemos a narrativa de 

diferentes histórias o intuito de apresentar situações e pontos de vista com outras 

versões. 

Para a exposição, os alunos confeccionarão atividades e trabalharão técnicas 

diferenciadas de artes. Serão realizadas atividades individuais, em grupo e em 

família.  

 

Conteúdos trabalhados:  

 
Os contos de fadas despertam a curiosidade, a imaginação, a criatividade e ajuda 

o aluno a entender melhor as suas emoções. As histórias serão apresentadas em 

diferentes versões. 

 

De forma coletiva e no decorrer do trimestre toda a Educação Infantil irá trabalhar 

a história “Cachinhos Dourados”, elaborando as seguintes atividades: aula de 

culinária com a produção de mingau, comparação entre os tamanhos com 

desenhos coletivos, atividades de coordenação motora ampla: equilíbrio, destreza, 

postura corporal e manipular diversos materiais das artes plásticas. 

 

Juntos também irão conhecer o pintor Jackson Pollock e, em seguida, elaborar o 

próprio quadro inspirado em sua técnica do gotejamento, feita com rápidos 

respingos de tinta guache sobre a tela. 

 

E ainda, coletivamente, vamos trabalhar o livro Nabo Gigante, de Aleksei Tolstoi. 

No decorrer do trimestre faremos uma horta com temperos que não necessitem de 

cuidados especiais no manejo.  

 

Durante todo o projeto serão elaboradas interações com ritmo musical infantil para 

o desenvolvimento de atividades lúdicas importantes para o desenvolvimento 

psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico.  

 

Infantil I A 
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João e o Pé de Feijão: Iremos confeccionar os seguintes materiais: A galinha dos 

ovos de ouro, Pé de Feijão e a pintura coletiva do Gigante. 

 

Os três porquinhos: Porco de alpiste, pintura coletiva das três casinhas dos 

porquinhos (madeira, palha e tijolos).  

 

Infantil II A: 

A galinha ruiva: A galinha ruiva, plantação de milho com a turma. 

 

Chapeuzinho Vermelho: Lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. 

 

Infantil III A 

Branca de Neve: Trabalharemos temas como as diferenças das características 

físicas e psicológicas; a importância de não acreditar em uma pessoa desconhecida 

e não comer o que um estranho oferece; as diferenças entre o bem e o mal. 

 

A Pequena Sereia: Trabalharemos a história de Ária na qual os alunos irão perceber 

diversos animais marinhos que vivem em perfeita harmonia e a importância de 

respeitar a natureza. 

 
Materiais necessários:  

 
Toda a educação infantil utilizará os seguintes materiais: tintas, pincéis, diversos 

livros, vídeos, saco de papel, meia, alpiste, materiais recicláveis, EVA, lã, macarrão, 

papel crepom, olhos móveis, botão, diferentes tipos de papéis, palito de sorvete, 

tampas papelão, terra e sementes.  

Duração e etapas do Projeto:  

Infantil I A: 

1º. Trimestre: Atividades coletivas que vão envolver toda a Ed. Infantil.  

2º Trimestre: Apresentação e elaboração das atividades das histórias citadas 

anteriormente.  
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Infantil II A: 

1º Trimestre: Durante o projeto as crianças serão motivadas a entrar no mundo da 

imaginação por meio da contação de histórias referentes aos temas para conhecer 

a origem do nome, espaços físicos, formação de valores, hábitos de higiene e 

alimentação saudável. 

 

2º Trimestre: Dar início à construção dos projetos.  

 

Infantil III A: 

1º. Trimestre: Atividades coletivas que vão envolver toda a Ed. Infantil. 

2º Trimestre: Confeccionaremos painéis com todos os tipos de lixo que 

encontramos na água do mar para refletir sobre o quanto esse problema é 

prejudicial à natureza e aos animais aquáticos. 

 

Avaliação: Observação diária na realização dos trabalhos. Também será 

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

discutidas. 
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