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Minha chegada



- A formação do pesquisador 

em Ciências Sociais

- Projeto Convivência

- Matemática

Pauta



Iniciando a conversa

Conhecer as Ciências Sociais por meio de 
uma postura de pesquisador



Pesquisar -

- Conhecer e reconhecer documentos históricos, e 
fontes de pesquisa;

- Elaborar perguntas;
- Ler para conhecer mais, para buscar respostas;
- Registrar para guardar na memória e documentar;
- Estabelecer relações;
- Sistematizar conhecimentos (conclusões individuais e 

coletivas);
- Conhecer e reconhecer fontes de pesquisa 

(Documentos históricos, material bibliográfico, 
imagens, relatos orais); 

- Pesquisa de campo. 



Produzir material



Por trás dos bastidores

https://docs.google.com/file/d/1PPZ_Y-46LuJ1KyFYQWJysv6QCBFBgY3i/preview


Livro: Transformações da Av. Paulista 



Projeto Convivência



Ao fazermos um trabalho estruturado para o 
desenvolvimento da autonomia moral das 
crianças,  colaboramos para que elas ampliem sua 
percepção com relação ao outro e reflita sobre suas 
ações e seu lugar no mundo. 

Tal exercício gera um conflito interno na criança o qual 
a fará refletir sobre diferentes possibilidades de 
resolução e aceitar essa diversidade, ampliando seu 
repertório e tornando-a mais segura para lidar com as 
situações de conflito as quais enfrentará em sua vida.

Aprendendo a conviver



Nossos objetivos

▪ Contribuir para relações mais respeitosas e tolerantes entre as 
crianças;

▪ Dedicar-se a aprendizagem que se refere a afetividade; Aprender a 
conviver e ter empatia; 

▪ Resolver conflitos com mais autonomia. 

▪ Saber reconhecer suas ações adequadas ou inadequadas de 
colaboração com o grupo.

▪ Pensar, refletir e desenvolver estratégias que ajudem na atuação 
e manutenção de uma postura adequada.



Como fazemos isso na escola...

• RODAS DE CONVERSA/ REGRAS DE CONVIVÊNCIA/ RODAS DE DILEMAS



● O que aconteceu?

– O menino queria imitar o pai e o avô

– O pai e o  avô estavam brigando, porque 
queriam que o menino fizesse tudo igual a 
eles.

– Mas no final ele decide fazer do seu jeito.

• UTILIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS, QUE FACILITEM A VISUALIZAÇÃO DAS 
SITUAÇÕES PELOS ALUNOS

● Conclusão

Cada um pode fazer as coisas de jeitos diferentes porém, todos gostando um 
dos outros e que em  determinadas situações não há apenas um único jeito 
certo.  



● 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.



• JOGOS E ATIVIDADES COLABORATIVAS 

A ideia é que através dos jogos cooperativos os alunos possam interagir e 
encontrar soluções para que juntos possam constituir um grupo mais 
colaborativo. 



• JOGOS DOS SENTIMENTOS 

As crianças têm a possibilidade de conhecer, organizar e 
elaborar suas emoções, o que facilita os alunos entrarem 
na proposta, não se limitando apenas a falar a respeito, 
mas a vivenciar o sentimento. 





• MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 



• LEITURAS REFLEXIVAS 



● Você não merece isso.

● Os outros querem que ele seja de um jeito, que 
não é o jeito dele.

● Não pode julgar as pessoas pela aparência. 

● Ele precisa contar que não gosta que falem essas 
coisas dele.

● Todo mundo é diferente. Não importa a 
aparência.

O que vocês diriam para o Ernesto?

● Fique mais feliz, pense nas 
coisas boas.

● As pessoas não se colocaram no 
lugar dele. 

● Precisam respeitar o Ernesto. 



 

Que dicas você daria para os colegas 
da sua sala?

Fala que não 
gostou pra 
pessoa que te 
magoou. 

Pense no lado 
bom das 
coisas. 

Se coloca no 
lugar do 
outro.

Não 
revide. 
Chame 
um adulto.

Pensar antes 
de fazer. 

Não repetir o 
que os outros 
fazem.

Conheça 
mais seus 
amigos.

Faça 
amigos que 
gostem de 
você.Não fale 

mal de 
alguém 
para os 
outros.
.



A Matemática na Santi



Problema

EM UM ACAMPAMENTO HÁ 114 MENINOS E 128 

MENINAS. QUANTAS CRIANÇAS HÁ NO TOTAL?



Resolução das crianças



Estratégias de resolução



Estratégias de resolução



Introdução ao algoritmo



Algoritmo



Mais uma estratégia



Os erros na compreensão do 
algoritmo



O que vem por aí

- Reescrita de contos

- Ciclos de vida

- Figuras espaciais

- Mostra de trabalhos



www.escolasanti.com.br
instagram: @escolasanti
facebook: /escolasanti

R. Abílio Soares, 425 – Paraíso
04005-001 – São Paulo, SP
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