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- A formação do pesquisador 

em Ciências Sociais

- Percurso formativo do Projeto 

Convivência

- Matemática

Pauta



Conhecer as Ciências Sociais por meio de uma 
postura de pesquisador



Iniciando a conversa

O que as crianças já sabem? O 
que querem saber?



Ter uma boa pergunta para ser 
respondida

Qual é a história da Avenida Paulista?



Percurso de estudo



Pesquisar



Conhecer e reconhecer 
fontes de pesquisa



Ler para saber mais



Registrar as informações 
pesquisadas



Pesquisa de campo



Relacionar hábitos culturais 



Produzir material



O Percurso formativo do Projeto 
Convivência



Postura de estudante

● Novidades da série: materiais, espaço, 
rotina.

● Como lidar com as novidades?

● Como cuidar dos materiais?

● Como cuidar do espaço?

● Como fazer lição de casa?



Achados e perdidos



Lição de casa



Acampamento



Coletividade e individualidades

● Combinados do grupo

● Jogo dos sentimentos

● Entendendo a amizade

● Como eu sei o que o outro pensa?

● Leituras

● Brincadeiras 



Combinados do grupo



Jogo dos sentimentos



● Como nasce uma amizade?

– a gente brinca junto

– quando eu ajudo alguém

– quando eu dou risada perto da pessoa

Entendendo a amizade

● Como dizer para um amigo algo que não gostamos que ele fez?

– encostar no ombro dele e dizer olhando no olho. Como já é amigo, ele 
vai entender

– falar antes que você vai dizer uma coisa chata, aí ele já vai saber

– é só a gente combinar aqui que não precisa ficar chateado porque é 
pra ficar tudo bem depois.



Jogo das descobertas

https://docs.google.com/presentation/d/1S9-aWDJ2mvJMYOGHzcWDpUhshfe2Ep-6jNp8SHD75hw/edit#slide=id.g5013bad61e_0_501


Como eu sei o que o outro pensa?



“É impossível a gente saber a 
mente de outra pessoa. Dá 
pra gente saber a cara da 
outra pessoa se ela está 
triste ou não.” 

“Criamos mais uma pergunta 
por que eu fico perguntando 
toda hora pra minha mãe: 
“Por que a gente franze a 
sobrancelha?”

“Finge que eu tô 
perguntando pro Liam por 
exemplo: “O que você vai 
fazer hoje?”, “Vou num 
restaurante”. Aí dá pra 
saber.

Falas das crianças
“Uma pessoa ela tem cólica, e a 
outra pessoa às vezes também 
sente cólica, então a outra 
pessoa pode sentir a mesma 
dor.”

“Ninguém tem a mesma barriga 
para sentir a mesma dor, então 
tem gente que pode sentir 
diferente.”

“A pessoa tá feliz, que é o 
sentimento dela, e a outra tá 
com um sorriso no rosto, mas 
não tá. Aí a outra pessoa vai 
perguntar: “Você tá feliz igual a 
mim?”. Ela tem que perguntar. 
Às vezes o rosto engana o 
sentimento.” 



Matemática - algoritmo



Problema

EM UM ACAMPAMENTO HÁ 114 MENINOS E 128 

MENINAS. QUANTAS CRIANÇAS HÁ NO TOTAL?



Resolução das crianças



Estratégias de resolução



Estratégias de resolução



Algoritmo



Mais uma estratégia



O erro



O que a criança sabe



- Reescrita de contos

- Uma viagem pela África

- Ciclos de vida

- Algoritmo

- Figuras espaciais

- Mostra de trabalhos

O que vem por aí



Melhores momentos

           2°A



























Obrigada pela 
presença!


