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PARA COMEÇAR...

2 MINUTOS...



3

➢ Formação do leitor literário
➢ Jogos matemáticos
➢ Arte
➢ Interação com Infantil 1 A
➢ Percurso investigativo

Notícias...



Observação
Escuta
Registro

Discussão dos 
registros
Insights 
em equipe

Definição do 
campo conceitual
(BNCC)
Intencionalidade

Planejamento 
de contextos, 
provocações 
Registro das
experiências

Discussões 
em equipe 
Planejamento
Avaliação do 
processo
Documentação
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Vivências do Infantil IB
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Por que o brincar? 



Como as crianças 
aprendem? 





 Brincar na Santi 



 Vivenciar diferentes papéis para entender 
o mundo ao redor



  A mesma brincadeira diferentes situações 



                 O mesmo material diferentes brincadeiras  

https://docs.google.com/file/d/1erBpnt4wzA9PRBSAFPBQ_GJ9M9G9cE_T/preview


Por meio da brincadeira, elas [as crianças] se envolvem numa 
exploração com final em aberto. Elas não estão confinadas às 
regras, procedimentos e resultados.  Na brincadeira, elas se 
autodirecionam. Elas têm poderes. Por meio da total absorção 
pela qual são tomadas durante a brincadeira, elas fazem 
descobertas que talvez jamais fariam de outra forma, elas 
resolvem problemas, tomam decisões, e assim, descobrem 
quais são seus interesses.

(GONZALEZ-MENA, 2014)



Aprender as brincadeiras e  ampliar seu 
repertório cultural

https://docs.google.com/file/d/1Q8rq288WjszL0sX40FgurbG_E76zbYT2/preview


Conhecer os limites do corpo 
e enfrentar desafios



Conviver na escola



O eu, o outro, o nós  



                 Brincadeiras coletivas e cooperação  

https://docs.google.com/file/d/1Xl629fJ32eHF6LZUvzidNEj7PpT1Zt81/preview


https://docs.google.com/file/d/1GsWAsVxBuwdDdqxtdVjvBjfDN3ehAyt-/preview
https://docs.google.com/file/d/15M8VQAHLy7eQgrNL2LBdY-U4lK0SNnGd/preview
https://docs.google.com/file/d/1vZcCtnqBUa0Hyk87pdoRerTzwvj1gnYn/preview


                       Escola lugar de aprender junto 



CONFLITOS

● Nosso olhar para os conflitos;

● O que as crianças aprendem?

● Como envolver as crianças no encaminhamento 
e resolução;



O balanço 



https://docs.google.com/file/d/1hXC1njIt-3s98Ld9VYkSN3FwpKxDvpA8/preview
https://docs.google.com/file/d/1jfyPPBlBkyqJz5wKczFl0do4Qxk6W_ho/preview


        Situação Hipotética



Leitura/compreensão da situação:
- fato X interpretação
- escuta sem julgamento
- linguagem descritiva 
- acolher e legitimar o sentimento
- envolver as crianças na resolução do 

conflito
- ampliar o repertório de resoluções 

Mediação de Conflitos



                    Histórias para falar de sentimentos...





Um pouquinho da 
nossa rotina...



https://docs.google.com/file/d/1Fbqa0nm0n1Lr25G4N20_jKP-OO6bbFFM/preview
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