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Notícias

- Escrita do nome e 
reconhecimento 
do nome dos 
colegas

- Brincadeiras da 
Cultura Popular

- Projeto 
Convivência

- Contextos de 
escrita 

- Jogos e registros 
numéricos

- Autonomia

- Percurso 
investigativo



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



Celebrações:  
aniversário 
japonês



FORMAÇÃO DE LEITOR LITERÁRIO E 

ARTE E NATUREZA 





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. 



Escolher e indicar livros 
para leitura





Conhecer mais sobre um 
gênero 



Ampliar repertório de 
personagem





Conhecendo outros 
gêneros



ARTE E NATUREZA



DESEMPAREDAR

“A EXPERIÊNCIA NÃO É AQUILO QUE
SE PASSA POR NÓS, MAS AQUILO QUE
SE PASSA EM NÓS, AQUILO QUE FICA
GRAVADO NAS NOSSAS ENTRANHAS”

JORGE LAROSSA

https://www.youtube.com/watch?v=CB1qg43k0

5A

https://www.youtube.com/watch?v=CB1qg43k05A


O BRINCAR E A NATUREZA

Texto extraído do livro “A última criança na natureza” Richard Louv

“Brincar na natureza estimula a criatividade: os brinquedos

são criados e reinventados a partir de recursos encontrados

durante a brincadeira: o galho que vira espada, a folha que

vira um barquinho… Estudos com crianças escolarizadas

mostram que nas áreas verdes da escola as crianças brincam

de forma mais criativa e cooperativa. (Health Education

Research, 2008)



OS BENEFÍCIOS

- Estimula todos os sentidos

- Aprendizado mais ativo e explorador

- Favorece os vínculos sociais

- Inspira momentos de concentração

- Estimula a atividade física

- Reduz a violência

- Contribui para a conservação da natureza

http://criancaenatureza.org.br/

http://criancaenatureza.org.br/


OBJETIVOS

- Reconhecer elementos da natureza presente no dia a dia;

- Conhecer diversidade de elementos naturais;

- Utilizar elementos naturais em propostas sensoriais

- Sensibilização através da natureza

- O brincar livre

- Conhecer artistas de landart e botânica 



ARTE E NATUREZA 



MATERIAIS



OFICINA SENSORIAL



DESENHO COM INTERFERÊNCIA



DESENHO DE OBSERVAÇÃO



FLORA FORAGER





MODELAGEM



PINTURA COM ARGILA



LAND ART

DIETMAR VOORWOLD
http://www.landart-creations.com/land-art/





COMPOSIÇÕES





TINGIMENTO NATURAL



DESENHO COM PENA



Melhores momentos















































































































www.escolasanti.com.br
instagram: @escolasanti
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Muito Obrigado :)
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