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Reunião de famílias

➢ Notícias
➢ Números e sistema de numeração
➢ Convivência
➢ Melhores momentos



Notícias...

➢ Leitura e Escrita de palavras de referência
➢ Arte
➢ Formação do leitor literário
➢ Contos Clássicos
➢ Escola sem Paredes
➢ Apresentação de música
➢ Saída atrelada ao percurso investigativo
➢ Mostra de Trabalhos



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



Refletir sobre os números para conhecê-los



➢ Batalha de 
comparação

➢ Trilha
➢ Batalha de dados
➢ 50 casas
➢ Número oculto
➢ Memória de 10
➢ Bingo
➢ Jogo dos pontinhos

Jogos matemáticos



Jogos: procedimento, estratégias e problematizações



Bingo: mesmo jogo, inúmeras variáveis

➢ Agrupamentos
➢ Desafio nas cartelas
➢ Reconhecimento dos números
➢ Localização e regularidade do

sistema



Outros exemplos…

➢ Jogo dos pontinhos e trilha: 
progressão do desafio

➢ Batalha de dados: compartilhar 
estratégias de registro e cálculo



➢ Calendário: Que dia é hoje? Quantos dias faltam 
para o escola sem paredes?

➢ Roda inicial: Quantos vieram? Quantos faltaram?
➢ Organização dos materiais: Todas as peças 

foram guardadas? Quantas tampas estão 
faltando?

➢ Percurso investigativo: Quantas caixas de suco 
precisaremos para fazer a parede da nossa casa? 

Os números no cotidiano



➢ Projeto Convivência na Santi
➢ Objetivo na Educação 

Infantil: saber reconhecer 
seus sentimentos, nomeá-los, 
conversar sobre eles

➢ Características do grupo: 
pouca escuta, 
competitividade, agitação 
corporal.

Convivência



➢ Formação de grupo
➢ Jogos cooperativos
➢ Histórias hipotéticas
➢ Conflitos e mediação
➢ Propostas em parceria

Estratégias para cuidar da convivência



Proposta para o grupo

➢ Quais foram as dificuldades?
➢ O que nos ajudou a alcançar o objetivo?
➢ Aconteceu o apoio ou fala de alguém que foi 

fundamental?

Dinâmica dos copos



Jogos cooperativos

➢ Quem venceu?
➢ Se um sair do jogo, o jogo acontece?
➢ Conversar, combinar, planejar



Jogos cooperativos



➢ Reconhecer sentimentos
➢ Identificar-se
➢ Colocar-se no lugar do outro
➢ Se distanciar para refletir 
➢ Ampliar estratégias de resolução de 

conflitos

Histórias hipotéticas



Histórias hipotéticas



Propostas em parceria

➢ Escutar
➢ Negociar
➢ Ceder
➢ Compartilhar



Melhores momentos
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