


Pauta da reunião

- Notícias da turma

- Formação do leitor literário

- Formação do desenvolvimento moral



Notícias

- Escrita do nome e 
reconhecimento do nome 
dos colegas

- Brincadeiras da Cultura 
Popular

- Projeto Convivência

- “Nossas marcas”: estudo 
do autor e ilustrador 
Fernando Vilela

- Contextos de 
escrita 

- Jogos e registros 
numéricos

- Autonomia

- Percurso 
investigativo

- Clubinhos



Que tal uma leitura?















Construir bom 
vínculo com a 
leitura, desde 
os primeiros 
anos de vida...



Ler todos os 
dias, mas  

não sempre 
do mesmo 

jeito!



Ser leitor 
aos

4 anos



Le petit Chaperon rouge se déshabille, et va se mettre 
dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment 
sa mère-grand était faite en son désshabillé. Elle lui 
dit:  Ma mère-grand, que vous avez de grands bras !
— C'est pour mieux t'embrasser, ma fille.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes 
!
— C'est pour mieux courir, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !
— C'est pour mieux écouter, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux !
— C'est pour mieux voir, mon enfant.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents !
— C'est pour mieux te manger. 

Que história é essa?



Escolher e indicar livros 



Vídeo

https://docs.google.com/file/d/1NmhLfXUN84bQcjQNJg5RjQHnWJWS3_Jn/preview


Conhecer mais sobre um gênero 



Ampliar repertório de um 
personagem



Desenvolvimento moral 

COGNITIVO

MORAL
AFETIVO

SUJEITO

 



Desenvolvimento moral

“Uma criança aprende o que vive e se 
torna o que experimenta”

(Piaget)



Sentimentos



Sentimentos - Vídeo

https://docs.google.com/file/d/1toRO-bvTspQ_SgxFUFJAhLEJ-kFHrSE2/preview


Combinados



Autoavaliação

https://docs.google.com/file/d/1Ci26L5zVskxfoljws0qCGQzUAaTOrWhw/preview


Brincadeiras de luta

Validação dos sentimentos: Percebo que muitos de vocês gostam de brincar de luta no 
parque

Exposição do problema: as brincadeiras de luta têm deixado algumas pessoas 
machucadas. Já conversamos sobre isso e fizemos um “forçômetro”. Decidimos que 
deveríamos usar a força azul, mas ainda é comum estarmos no parque, as lutas 
começarem e alguém chorar. 

Como podemos resolver?: 

“É só brincar fingindo, sem tocar no amigo”

“E se o ajudante na hora que vê alguém lutando, vai lá e conversa e pede para parar?”

“Melhor brincar de luta na hora do judô”

Um problema a discutir….



Resolução de problemas/conflitos

- Linguagem descritiva;

- Validação dos sentimentos;

- Possibilidade de escuta e 
exposição do problema;

- Pensar em soluções para 
problemas de convivência;

- Sanções por reciprocidade;



 Construção de valores

O que é gentileza?
- Gentileza é assim: “Nossa, obrigada  pelo 

presente, que gentil”.
- É, não precisava, você é gentil!

Mas então, o que é ser gentil?
- É dizer coisas boas para os outros
- Tipo assim, Rê, você pode ir na minha casa 

brincar, ir na minha festa…
- Sabe, é emprestar os brinquedos e não 

chorar…Não pode ficar dizendo: “Ah, você é 
chato, vai embora daqui!”

- Tem que dizer coisas boas igual assim: 
“Renata, você é a melhor professora do 
mundo!”



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



Nós!

https://docs.google.com/file/d/1hwJrPeS268LdUA7XN1MnY6GjLsOVN1jl/preview


https://www.instagram.com/escolasanti/
https://www.facebook.com/escolasanti/

