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• Todas as ações da Santi relacionadas a aspectos 
ambientais e sociais, que visam a interação da nossa 
comunidade com o mundo.

• Temos um grupo da Equipe Santi que coordena as 
ações do SantiSustentável, incluindo o ReciclaSanti, 
que reúne todas as iniciativas relacionadas à gestão de 
resíduos.

• Usaremos 5 minutos dessa reunião para compartilhar 
algumas das ações que aconteceram nos 2 últimos 
anos e pedir o apoio de vocês para as que envolvem 
diretamente as famílias.

sustentável
Santi



Ações Santi Sustentável

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=O5fUEtbA2ew


Aniversários 
sem 

descartáveis

Lanche sem 
descartáveis



Mais informações no site da Santi:









Reunião de pais

Números e sistema de numeração

Escola sem Paredes

Mais notícias

Melhores momentos



Refletir sobre os números 

para conhecê-los



Jogos 

matemáticos

Batalha de 

comparação

Batalha de 

composição

Trilha

Bingo

Batalha de dados

50 casas

Número oculto

Memória de 10

 Jogo dos pontinhos



Sequência de bingo 

ESSA CARTELA VEIO 

COM DEFEITO: ELA 

TEM DOIS NÚMEROS 

IGUAIS!



 Organização das crianças – duplas, sozinhos

 Cartelas – campo numérico, números redondos, números com valor posicional 

invertido

 Oportunidade de cantar os números ou marcar os sorteados na lousa

 Desafios de descobrir o número a partir de dicas como “vem antes\depois de...”

Mesmo jogo, inúmeras variáveis



• Estratégias de localização

• Leitura de números maiores

• Valor posicional 
Aprendizagens



COLEÇÃO DE TAMPINHAS

O que as 

crianças 

aprendem? 



Colecionar para: contar, ordenar, registrar e classificar



Colecionar para: contar, ordenar, registrar e classificar



Escola sem Paredes: 
Os quatro elementos e as estações do ano

“Brincar com os elementos é fundamentalmente criar raízes com a Terra, é vincular-se à 

natureza compartilhando de um acolhimento mútuo, vivido entre dois entes misteriosos 

– o Homem e o Universo”

(Péo)



Motivações e 

objetivos do projeto
 O projeto nasceu da união de dois 

propósitos/sonhos de nossa equipe:

Ampliar significativamente as 

oportunidades de interações das 

crianças com a natureza.

Tornar os espaços do entorno do 

nosso bairro espaços “de aprender”.

 Possibilitar às crianças perceberem

as características das estações do

ano: cores, aromas, texturas,

formas e sensações.

 Possibilitar experiências sensíveis

por meio de interações com os

quatro elementos



Um pouquinho mais sobre o projeto



Ar - Outono
Brinquedos de ar/vento



Observação das folhas: 

perceber cores e texturas

Coleta e frotagem



Fogo - Inverno Escola de Astrofísica 

Foguete



Calor e transformação

Concentração e atenção



Terra - Primavera Ciclos

Texturas



Terra - Primavera



Água - Verão

Transformação

Fluidez



“O contato das crianças com a

diversidade de materiais que a natureza

oferece é um condutor de experiências

sensíveis que se estendem sob um

território infinito de variedades de

texturas, densidade, volume, fluidez,

porosidade, solidez, cor e som. Cada

material possui sua estrutura interna,

que propõe o domínio de habilidades

para lidar com sua resistência e sua

força. Esses elementos trazem, cada um

deles, uma mensagem diferente e

especial para as crianças”

Péo



Mais notícias...

 Mostra de Trabalhos: Galeria de Contos e

Origem do Universo

 Natureza e Sociedade: Projeto Animais

Brasileiros em Extinção

 Evento de música

 Leitura Compartilhada do livro: “Os Minpins” –

livro do Road Dahl



MELHORES 

MOMENTOS...

































































































Obrigada!


