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PROJETO: ARRAIAL LITERÁRIO

INCENTIVANDO A LEITURA E A 

PRODUÇÃO LITERÁRIA!

MEDITAÇÃO ROBÓTICA EDUCACIONAL

Diante desse projeto, os alunos do 1º 
ano tiveram a oportunidade de estudar 
sobre a Festa Junina enquanto 
manifestação cultural e folclórica.

No dia 04 de setembro de 2019, a 
Escola Criativa de Uberaba recebeu 
Poliana Sousa, uma paratleta. A 
visita aconteceu graças ao trabalho 
realizado na turma do 4º ano com a 
professora Sandra, que utilizou o 
livro “Quem disse que eu não vou 
conseguir?”, aliando à história da 
atleta Poliana que estimulou a turma 
a não desistir, a  lutar pelos seus 
sonhos, amar o que se tem, confiar 
em si mesma, pensar positivamente 
e, apesar das diferenças, nunca 
deixar de ser quem é.

A ideia surgiu da coordenadora Ana 
Lídia, ao perceber que, tanto após o 
recreio quanto durante as aulas, as 
crianças ficavam agitadas.
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FESTA DA PRIMAVERA 2019 
PARQUE DAS BARRIGUDAS
A equipe Criativa decidiu fazer a Festa da Primavera no Parque das Barrigudas, pois 
queria que todos conhecessem um outro espaço em Uberaba, destinado ao lazer. 
Outro fato seria a comemoração do bicentenário de Uberaba. Dessa forma, resolveu-
se fazer a festa nesse local por ser apropriado para crianças.

A robótica educacional entrará como opção de curso 
extracurricular em 2020. Confira como será essa novidade.

UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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FALA CRIATIVA - EDITORIAL

PROJETO DE PESQUISA

PROJETO: ARRAIAL LITERÁRIO,
INCENTIVANDO A LEITURA E A PRODUÇÃO LITERÁRIA!

Tenham uma excelente leitura!

Lourdes Pereira de Amorim

O jornal escolar é de grande importância para os alunos, pois, na sua elaboração, todo o 
processo de produção é articulado, buscando estratégias de ensino que estimulem a 
pesquisa, o trabalho coletivo e a utilização adequada das mídias digitais. 

Durante todo o ano letivo, muitas coisas aconteceram. Por isso, selecionamos  momentos 
especiais que valem ser recordados e registrados na memória.

Neste ano, a turma do 5º ano desenvolveu a 27ª edição do Jornal Fala Criativa. Nele 
retratamos um pouco dos projetos realizados na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental I e II. 

Isadora, Eduardo,Gustavo

O Projeto de Pesquisa foi uma ideia da Professora Lourdes a partir dos 
estudos já realizados nos anos anteriores. Ela acredita que a pesquisa é 
muito importante para o aprendizado dos alunos e que deve ser iniciada 
desde as séries iniciais, como forma de estimular a criança a conhecer o 
mundo que a rodeia.

A ideia do Projeto de Pesquisa foi iniciada no ano de 2015 e até hoje 
permanece. A professora acredita que os alunos não aprendem apenas na 
escola, eles também trazem conhecimentos de vida e informações que 
contribuem muito para o seu desenvolvimento. O objetivo desse projeto é estimular o aluno a aprender e construir saberes 
significativos nos meios de pesquisas de temas interessantes a eles.

“Bandeirinhas com adivinhas” – Foi explorado 
oralmente o repertório de adivinhas das crianças e depois 

cada aluno escolheu a sua, desenvolvendo a escrita ao escrevê-la em uma 
bandeirinha confeccionada por ele. 

Diante desse projeto, os alunos do 1º ano tiveram a 
oportunidade de estudar sobre a Festa Junina enquanto 
manifestação cultural e folclórica. Foi uma excelente 
oportunidade para trabalharem a produção literária 
presente na cultura popular, utilizando adivinhas, 
parlendas, receitas e poemas, que são alguns gêneros que 
circulam no contexto dessas festividades. 

Ela é muito positiva!

Alunos do 1º ano 

e meus pais sempre vou amar. 

é uma flor nascida

Estudar coisas diferentes 

Coisas boas da vida

me deixa contente. 

    “Rimas” – Foi apresentada a história “Zequinha, o espantalho fujão” para os 
alunos, tendo, como objetivo, mostrar uma característica tão presente nas 
festas juninas. Através disso, foi desenvolvida a consciência fonológica e a 
rima, além de habilidades artísticas durante a confecção de bonecos. 

Eba! Viva a Escola Criativa!

    “Poema Elegante” - Com o objetivo de desenvolver a linguagem e a 
expressão oral, os alunos fizeram a leitura de poemas e realizaram algumas 
atividades de registro. Depois, divididos em grupos, escolheram palavras 
rimadas e criaram versos. No final, os versos unidos tornaram-se um poema.

O amor da minha vida 

que me deixa fortalecida. 

Eu adoro brincar e cantar

Professora: Andresa Dias de Oliveira Ruy

Fala
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Lourdes Pereira Amorim
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MEDITAÇÃO

BIBLIOTECA ITINERANTE

ACAMPAMENTO

Na Escola Criativa, a meditação teve início no dia 18 de junho de 2019. A ideia surgiu da coordenadora Ana Lídia ao 
perceber que, tanto após o recreio quanto durante as aulas, as crianças ficavam agitadas.

A meditação também pode nos ajudar a organizarmos, porque passamos a ter mais calma e tranquilidade para fazer 
nossas tarefas de casa, da escola, da faculdade e do trabalho.

Breno, Sophia Helen e Carlos Henrique

A meditação pode nos ajudar de diversas maneiras. Acalmar-nos, relaxar o corpo, desenvolver nossa paciência, e 
nossa concentração no dia a dia. 

Ela resolveu conversar com a Solange Almeida da ONG “MÃO SEM FRONTEIRAS”, que veio até à escola desenvolver a 
meditação com os professores que aderiram a ideia, iniciando, portanto, o projeto.

Um depoimento positivo sobre o trabalho da meditação em sala de aula foi o da aluna Sophia Hellen, do 5º ano, que 
informou que suas noites de sono melhoraram bastante depois que começou meditar. Antes ela tinha muita insônia e 
dificuldades para dormir.

As professoras tentaram utilizar a meditação na Educação Infantil. No começo, as crianças não conseguiam ficar 
calmas e nem relaxadas, mas elas insistiram na prática diária então os alunos se acostumaram.

Biblioteca Itinerante é um projeto de incentivo à leitura desenvolvido pelas turmas de 2º e 
3º ano, que têm, como objetivo, levar a toda escola a oportunidade de desfrutar de 
diferentes gêneros textuais, abrangendo faixas etárias variadas.

A cada dia, duas crianças, sendo uma da turma do 2º ano e outra do 3º ano, circulam pela 
escola com um carrinho repleto de livros para que alunos e funcionários escolham um livro 
e apreciem a leitura.

Os livros são emprestados por um período de uma semana e o controle de empréstimo, 
devolução e renovação é feito pelas crianças responsáveis pelo projeto, com o auxílio das 
professoras.

Professoras responsáveis: Claudiane Menezes Amaral e Lucilla Falco Silva

Além do incentivo à leitura, trabalhamos com os alunos a autonomia e a responsabilidade, a 
organização e o controle de acervo, visto que eles são protagonistas do projeto e ocupam a 
função de bibliotecários.

Segundo ela, o primeiro acampamento  que seus alunos participaram foi um sucesso. Eles amaram! Ela nos informou que adorou ver a reação de todos, pois se 
divertiram muito.

Também nos explicou que, nas turmas do 5º ao 9º ano, o acampamento acontece pelo fato de os alunos dessa idade já terem mais responsabilidade com seus 
pertences. A escola tem um espaço ideal para a realização desse evento!

A professora Sirlene, coordenadora do Ensino Fundamental II da Escola Criativa, explicou que a ideia de trazer o acampamento para a escola surgiu das primeiras 
coordenadoras que já trabalharam na escola, com a proposta de que os alunos tivessem um momento bem diferente e divertido com sua turma.

O acampamento é sempre muito esperado pelos alunos. É um momento único e marcante, uma experiência maravilhosa na vida deles.

Júlia, Ana Júlia e Giuliana
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O FAZER PEDAGÓGICO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
DA ESCOLA CRIATIVA DE UBERABA

Os quatro pilares da educação elaborados pelo professor francês Jacques Delors, num relatório intitulado “Educação: um Tesouro a Descobrir”, elencam quatro 
aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social que devem nortear a educação no século XXI, orientando o fazer pedagógico no dia a dia: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser e se caracterizam por contemplar questões cognitivas, assim como questões do 
relacionamento humano.

A Escola Criativa tem como base alguns princípios que permitem ao sujeito o desenvolvimento de suas competências como 
ser humano singular, dotado de capacidades para se autoconhecer, conhecer o outro e superar as adversidades que a vida lhes 
apresenta, independentemente de qualquer situação. Um ser humano capaz de cuidar de si, de sua família, das pessoas no 
seu entorno e da nossa casa mãe: a Terra. 

Os projetos arrojados como o FECIC (Festival de Cinema Criativa) e o Trabalho Acadêmico, por exemplo, garantem a interdisciplinaridade, pois permitem a livre 
expressão dos alunos numa constante “abertura de todas as 'portas' do Ser”.

Nesse sentido, o(a) aluno(a) do Ensino Fundamental da Escola Criativa é visto(a) na sua completude, com as suas peculiaridades e potencialidades, como cidadão e 
cidadã destinados a serem felizes. 

Entendendo que a formação do cidadão passa pela experiência, pelo embate de ideias e pelo convívio com a diversidade, de forma afetiva e respeitosa, são abordados 
temas sociais como: direitos humanos, justiça, questões étnicas, ecologia, tecnologia, dentre outros. Expressões artísticas como as artes visuais, a música, o teatro e 
a dança compõem a Matriz Curricular, reforçando a sua importância na formação do cidadão. Há também a exploração do conhecimento por meio do laboratório de 
ciências. Já o esporte trabalha as habilidades físicas, coletivas e cooperativas, enquanto a filosofia dá suporte ao ensino que leva a criança a pensar cada vez melhor.

Profª. Sirlene de Castro Oliveira

As atividades grupais unem alunos de todas as turmas em diversos momentos, promovendo sempre o exercício da solidariedade e do respeito ao outro e à natureza.

O respeito à singularidade de cada um, na convivência do dia a dia, favorece ao educando a construção do seu conhecimento, 
tendo em vista não apenas os aspectos científicos, mas também o afetivo e o emocional, de maneira que aprender seja 
prazeroso, valorizando o lado lúdico que cada um guarda dentro de si.

A diversidade de ideias e a liberdade para expô-las permite o confronto positivo e novas descobertas, tudo isso mediado por 
professores que utilizam a arte e a pesquisa, caminhando para muito além da sala de aula. 

Avaliar é muito mais do que demonstrar o que aprendeu, é admitir que cada um aprende em um tempo e de uma forma diferente. Nesse sentido, a metodologia 
colabora, indicando novos caminhos. 
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ROBÓTICA EDUCACIONAL

PUBLICAÇÃO DO LIVRO DO FUNDAMENTAL I

Dênia Hilda Maria de Souza 

Então, preparem-se! Logo teremos mais informações sobre o mundo fascinante da Robótica Educacional.

Uma aula de robótica não se limita apenas à construção mecânica de robôs, ela envolve conceitos de 
diversas áreas do conhecimento como: Engenharia, Ciências, Matemática e até mesmo Português. Além 
disso, habilidades como interpretar, comparar, analisar dados e resolver problemas aperfeiçoam a 
capacidade de raciocínio-lógico dos estudantes, importantíssima para a tomada de decisão e planejamento 
de qualquer área da vida.

Sabemos que os chamados “Nativos Digitais” têm transformado a realidade das escolas, dando espaço para 
uma nova dinâmica educacional. Com elementos como computadores, tablets, componentes eletrônicos, 
peças para construção de mecanismos e uma linguagem de programação bem divertida, a robótica 
educacional entrará como opção de curso extracurricular em 2020. Nessa nova proposta, a metodologia de 
ensino da “Robomind” aplica o conceito “learning by doing” (faça você mesmo), incentivando os estudantes 
a colocarem a “mão na massa”, buscando, na prática, soluções para seus problemas cotidianos. 

Coordenadora Pedagógica

No dia 09 de setembro de 2019, aconteceu, na Escola Criativa de Uberaba, o 
lançamento do livro das turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.  O 
projeto teve início em 2017 com o objetivo de ajudar os alunos a terem interesse 
pela leitura e melhorarem a escrita.

Sofia Tinoco, Guilherme e João Pedro

Tudo começou quando a coordenadora Ana Lídia, navegando pela internet, 
encontrou alguns livros feitos por crianças. Neles, os alunos fizeram suas 
próprias histórias e ilustrações. Então, ela teve a ideia de fazer adaptação. As 
professoras apoiaram o projeto e iniciaram as confecções de diferentes histórias 
que foram criadas pelas crianças e professores.

O dia do lançamento do livro contou com uma grande comemoração, pois houve 
várias atrações que foram música, texto, dança, bem como outras atividades 
interessantes que são surpresa para nós. Para animar a festa, os pais vieram à 
escola para degustar o prazer da leitura e da escrita. 

UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Desde que ela sofreu o acidente, sua mãe sempre procurou colocá-la no esporte. No entanto, as competições ela só foi conhecer em 
2005, quando fazia natação. Em 2008 surgiu a oportunidade de Poliana integrar a Seleção Brasileira de Atletismo, representando o 
Brasil nas Paraolimpíadas de Pequim, China.

No dia 04 de setembro de 2019, a Escola Criativa de Uberaba recebeu Poliana Sousa, uma paratleta. A visita aconteceu graças ao 
trabalho realizado na turma do 4º ano com a professora Sandra, que utilizou o livro “Quem disse que eu não vou conseguir?”, aliando à 
história da atleta Poliana que estimulou a turma a não desistir, a  lutar pelos seus sonhos, amar o que se tem, confiar em si mesma, 
pensar positivamente e, apesar das diferenças, nunca deixar de ser quem é.

Poliana contou um pouco de sua história: aos 4 anos de idade, foi atropelada junto à avó e ao seu primo. Um motorista embriagado, 
que não prestou socorro, fugiu do local. Após fazer várias cirurgias, Poliana descobriu que havia fraturado a coluna e que tinha perdido 
o movimento das pernas, causando um grande choque em sua família.

Hoje, com 33 anos, Poliana já participou dos jogos Panamericanos 2019, em Lima, Peru, e lá conquistou a medalha de bronze em 
arremesso de dardo, que, para ela, foi como se valesse ouro. Ela teve a ajuda de sua família e de sua personal, Ana Carolina da Silva 
(que, por sinal, é mãe do aluno Pedro Lucas, da turma do 4º ano da Escola Criativa). Ana Carolina é sua treinadora e conheceu Poliana 
quando trabalhava como instrutora de musculação na academia do SESC. Poliana a procurou para melhorar sua performance e para 
ter maior qualidade de vida, pois a pessoa com deficiência tem grande desgaste e o atletismo traz mais saúde, pois os treinos 

trabalham força, resistência e agilidade.

Hoje Poliana é uma pessoa que incentiva as outras a seguirem o mesmo caminho que ela, sendo feliz, realizando seus sonhos e nunca desistindo deles. Não importa se 
é paraplégica ou tem outra necessidade especial, isso não impede ninguém de chegar onde quer.

Lara, Maria Isabele e Bianca
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SÁBADO FERVEÇÃO

FESTA DA PRIMAVERA 2019 – PARQUE DAS BARRIGUDAS

Participam dele alunos da Escola Criativa ou de outras escolas que possuam de 4 a 10 anos. 

Rubiana das Graças Fernandes

Áurea Martins de Sá Fernandes

Das diversas atividades, a mais esperada é a do “Pipoqueiro Maluco”. Nela, a turma se divide em grupos com o 
propósito de encontrar os ingredientes da pipoca sem que o pipoqueiro pegue nenhum. 

O “Sábado Ferveção” é um evento que ocorre em alguns sábados do ano letivo e tem como objetivo promover a 
interação e as dinâmicas lúdicas em grupos heterogêneos.

Coordenadoras do Projeto

Nosso dia sempre acaba com gostinho de quero mais!

As crianças participam de diferentes práticas que estimulam funções executivas, auxiliando a psicomotricidade e 
trabalhando aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Além de se divertirem muito!

Em 2019, a Festa da Primavera foi realizada no Parque das Barrigudas.

A ideia surgiu em uma reunião entre a equipe da Educação Infantil, que é responsável por planejar a 
festa.

A equipe Criativa decidiu fazer a Festa da Primavera no Parque das Barrigudas, pois queria que todos 
conhecessem um outro espaço em Uberaba, destinado ao lazer. Outro fato seria a comemoração do 
bicentenário de Uberaba. Dessa forma, resolveu-se fazer a festa nesse local por ser apropriado para 
crianças.

Nesse dia, foram realizadas diversas oficinas: a meditação, que foi realizada no auditório do parque, a 
robótica com a “Robomind”, pula-pula, o esguicho, a Biblioteca Itinerante, que passou pelas famílias, os 
jogos de torrinha, de dama, jogo da velha, de bolha de sabão de garrafa, além das brincadeiras 
cooperativas com a Rubiana que funcionaram muito bem.

A Festa da Primavera deste ano foi muito divertida! Todos os momentos foram legais, por isso tudo foi 
incrível!

Danilo, Gabriela e João Henrique

O objetivo principal da Festa da Primavera foi a interação entre as famílias. No entanto, fomos além! Elas 
conheceram novos lugares e jogos diferentes e puderam brincar com seus filhos. Uniram-se, relaxaram 
a mente e tiveram um momento prazeroso e familiar.
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SOBRE AULAS, FILMES E SAUDADES

 De lá pra cá, muita coisa aconteceu. O festival foi tomando proporções maiores e cresceu 
junto à tecnologia. Foram muitos filmes, muitos atores e atrizes, diretores, redatores, 
roteiristas, cenógrafos, sonoplastas e câmeras. Enfim, por meio desse projeto, os alunos 
da Criativa puderam vivenciar vários papéis em cenários diversos. Foram fazendas, 
casas antigas, Mercado Municipal, igrejas, supermercados, shoppings e até cemitério. 
Acredito que todos, que vivenciaram a experiência de idealizar um filme para o FECIC, 
guardam suas histórias no coração e na memória, assim como eu guardo as minhas. 

Falar do FECIC (Festival de Cinema da Criativa) é como falar do nascimento de um filho que continua crescendo. O FECIC surgiu 
como forma de avaliação plástica proposta no ano de 2005. Na verdade, a ideia nasceu de um grupo de alunos que queriam 
apresentar o livro lido em forma de filme. Naquela época, o uso de celulares em filmagens não era tão popular. As opções eram as 
filmadoras ou câmeras fotográficas e a tecnologia caminhava ainda a passos lentos nas escolas.

Maria Cléria Fernandes

No segundo ano do FECIC, os alunos foram convidados para participar do Festival do Minuto da UNIUBE (Universidade de Uberaba) 
e fizeram bonito na categoria “Ação para a cidadania”, 
com o título “Quem consome o cigarro? ”. Nos anos 

seguintes, decidimos escolher um tema em comum para os filmes, o que possibilitava 
um trabalho mais integrado e aprofundado acerca dos homenageados e dos gêneros. A 
cada ano, era pensada uma temática como: Charles Chaplin, Pedro Malazartes, Maurício 
de Sousa, Tiago de Melo, entre outros. Surgiram ideias, também, de modernização de 
histórias, paródias, contos de terror, histórias em quadrinhos, histórias de Uberaba, 
letras de músicas etc.

 A ideia de transformar o livro em filme caiu no gosto dos alunos e o Grêmio Estudantil daquele ano ajudou a organizar o 1º FECIC. 
Criamos o regulamento, no qual constava a entrega da fita da filmagem (era assim na época), cronograma, exposição das sinopses, 
convite, jurados e premiação. A preparação dos filmes acontecia de forma interdisciplinar, sendo as aulas de Literatura e Arte as 
maiores responsáveis pelo processo (pesquisa, roteiro, storyboard, fotografias, pôsteres e troféus). A estreia ocorreu com a 
exibição de seis filmes, o vencedor foi “Eu sei o que vocês farão no feriado que vem”, tendo como elenco: Ana Carolina Bernardes, 
Bárbara Brunozzi, Bruno Súnega, Bruno Martins, Ígor Fernandes, Jèssica Isobe, José Arthur Beneduzzi, Laura Beneduzzi, Marco 
Aurélio Rocha, Matheus Jorge, Philippe Evangelista. 

EXPANDINDO A CARGA HORÁRIA DAS AULAS DE INGLÊS, 
EXPANDINDO CONHECIMENTO.

Visando aumentar a fluência dos alunos da Escola Criativa de Uberaba, a partir de 2018, a carga horária das aulas de inglês foi expandida. Agora os alunos do 2º ao 
5º ano possuem três horas semanais de Língua Inglesa, enquanto os do 1º ano têm duas.

Desde a expansão da carga horária, as crianças se beneficiaram com o fato de poderem praticar a Língua Inglesa por mais tempo e com atividades variadas. Durante 
o ano, são desenvolvidas aulas para potencializar diferentes competências nos alunos, utilizando o idioma estrangeiro como método de comunicação. Um exemplo 
disso foi o uso do idioma nos momentos de Artes Plásticas, de culinária e até em conteúdos tradicionais como Matemática e Geografia. Os alunos tiveram a 
oportunidade de realizar dramatizações, escutar músicas, assistir a filmes e fazer pesquisas na internet. Além do conteúdo do livro didático, foram desenvolvidas 
habilidades de escrita, leitura, fala e escuta do inglês. O resultado está sendo positivo, pois os alunos estão cada vez mais se familiarizando com o idioma, tendo mais 
confiança em se expressar na língua e aprendendo sobre outras culturas de forma dinâmica, lúdica e significativa. 

Professora Melissa

3º ano, fazendo piquenique e pra�cando o 
vocabulário sobre comidas em inglês.

Trabalho do 5º ano sobre 
monumentos de diferentes países.

2º ano, apresentando a história "Brown Bear, Brown Bear, 
What do You See?" 

para o 1º ano e para turmas da Educação Infan�l.
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VIAGEM SÍTIO DO CARROÇÃO

Teve uma baladinha bem legal.

O Sítio do Carroção

Para algumas aventuras aqui vou eu!

O pé no rio

é um resort pedagógico

e isso traz emoção

com o Sol o dia ficou legal!

muito tecnológico.

O enigma da pedra vou procurar

Chloe

já até me deu frio.

Tem muita diversão

Um calor emocional

A multidão até correu

Isto é sensacional!

e ele vou achar

teve muita diversão
com alegria e canção.

Com o nosso monitor
nos levando para a diversão

No Sítio do Carroção

nos aventuramos de montão.

Em nome de cada emoção
aprendemos uma lição
que devemos ficar unidos
para não ficarmos perdidos.

João Gabriel

nadar na lagoa

sobre o nosso planeta.

e até caiaque aprendemos a remar.

e do avião que pousou.

de forma sensacional!

e o labirinto decifrar.

Fomos em busca do elo perdido

Depois de dormir,

Entramos e comemos

de muitas outras que virão.

Fomos à caverna do Indiana Jones.

pulou de emoção.

a aventura chegou.

a nossa primeira refeição

Uma pedra rolou

a turma do 5º e a do 9º

e quase nos matou.

E lá fomos nós,

Quando chegamos

curtir um pouco o horário livre,

Partimos para a nossa terceira 
aventura

Aprendemos sobre energia 
hidrelétrica

Curtimos uma balada bem legal.
Dançamos músicas 

Logo após dormir,

iríamos encontrar.

A vida do nosso planeta

tínhamos que colocar!

Muito legal foi ver
quem ganharia no final!

apostamos uma corrida de Kart!

ficamos a observar
e o fogo na pedra molhada

o enigma fomos decifrar
e as águas termais

Marcus Vinícius

O melhor deixei pra o final:
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A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

QUEM AINDA NÃO OUVIU FALAR NO MONSTRINHO ALEONOR?

Nessa turma de 2019, percebemos, ao longo do processo, que a música é algo que chamou a atenção de 
todos. Os alunos vivem música e então resolvemos introduzi-la não só em nossa roda, mas em toda rotina 
diária. Além das cantigas de roda, utilizamos canções antes de cada atividade, nas histórias, no lanche, nas 
brincadeiras, na organização, na higiene e na permanência em fila. Elas fazem parte das nossas tardes e foi 
assim que surgiu a ideia de utilizar a música como tema de nossa primeira mostra de aprendizagem.

Inicialmente, acolhemos os alunos com muito amor e carinho, pois sabemos que qualquer tempo longe da família, 
principalmente nessa faixa etária, não é nada fácil para responsáveis e crianças. Ao longo do período de adaptação, 
observamos as necessidades, os desejos, os hábitos de cada aluno, costumes que, geralmente, são familiares e incutidos por pessoas de seu convívio diário. Sim, 
apesar de pequenos e iniciando a vida escolar, nenhuma criança nos chega vazia de conhecimento. Pessoas são singulares e ficamos atentos às características de cada 
uma. Dessa forma, nosso planejamento diário é realizado de acordo com um contexto esperado para a idade, procurando atender às necessidades pessoais, assim 
teremos a certeza de que alcançaremos nosso objetivo de forma positiva, contribuindo para seu desenvolvimento de um modo geral.

Na Escola Criativa existe um mundo mágico, uma infinidade de possibilidades, encantos, poções, fadas, pó de 
pirlimpimpim, jardins encantados e magia. Sim, porque o aprendizado só faz sentido se, além de significativo, ele for 
prazeroso. Todo início de ano, quando ganhamos de presente uma turma, ficamos imaginando o que virá com ela. 
Além de um borboletário imenso que toma conta de toda equipe (e não só do estômago), existe a responsabilidade 
de tornar a permanência no ambiente escolar prazerosa e feliz, uma vontade incontrolável de fazer parte, de 
maneira positiva, de um alicerce forte, estimulando a criatividade, a autonomia, a socialização e tudo o que 
contribuirá para a formação de um “ser” pensante e consciente de suas responsabilidades.

Por isso damos asas a ela.  Imaginar é saudável e sonhar é necessário! 

Erika Requena

Como dizia Mário Quintana, “O mundo de uma criança é do tamanho dos seus sonhos 
e fantasias... as crianças não brincam de brincar. Brincam de verdade. “

As cantigas funcionam como um importante percurso no desenvolvimento das aptidões linguísticas da 
criança, assim como na sua inteligência, na capacidade de expressão e na coordenação motora. Por meio do 
ritmo, da melodia e do timbre, a música facilita o trabalho relacional da criança e, consequentemente, o 
desenvolvimento das suas competências sociais. É importante destacar que explorar o som, o ritmo, a 
melodia, a harmonia e o movimento dá significado à descoberta e à vivência da 
riqueza de sons e movimentos que são produzidos a partir do corpo de cada um.

“ A imaginação é positivamente aparentada com o infinito. “ (Charles Baudelaire)

O resultado de tudo isso foi fantástico e refletiu de forma positiva quanto ao 
desenvolvimento da turma. 

A intenção desse nosso amigo foi proporcionar o fortalecimento de vínculos afetivos e da 
autoestima, além da percepção de que os alunos são capazes de executar muitas tarefas. Uma vez 
que as crianças passam a ter algumas responsabilidades como não sujar o monstrinho, rasgá-lo e 
maltratá-lo, assim elas compreendem melhor a importância de saber cuidar e de dar carinho. 

O Monstrinho Aleonor é muito curioso e pesquisador! Tem uma mochila onde a criança leva, além do 
caderno de registro, a Latinha Monstro ou o Caderninho Monstro, contendo uma atividade a ser 
realizada de acordo com o assunto que está sendo trabalhado em sala. Esse monstrinho é também 
um recurso de novas aprendizagens.

O que posso dizer é que o Aleonor foi recebido com muito amor pelas nossas 
famílias que, juntamente com a Escola Criativa, visam desenvolver e ampliar 
todo o potencial das crianças, estimulando sua criatividade e sua curiosidade 
ao máximo, enriquecendo assim o aprendizado.

O aluno leva para casa o Monstrinho Aleonor. Os momentos dessa visita devem ser aproveitados e 
registrados no caderno diário coletivo que é preenchido com fotos, desenhos e frases que detalham 
as aventuras ocorridas nesses dias incríveis. Há também uma folha dedicada aos pais para 
opinarem sobre a visita. As anotações são compartilhadas pela criança em nossas rodas para toda a 
turma.

Agradeço o envolvimento de todos nesse projeto.

Professora da Educação Infantil

Como funciona?

Ah, esse Monstrinho é muito especial, gosta de brincar, correr, dormir no cantinho das crianças e 
aprender coisas novas.  Sabe o que ele detesta? Assustar as pessoas e deixá-las com medo.

Andréa de Oliveira Ferreira Silva
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PROJETO CONTRA A DENGUE

A MAGIA DA “HORA DO CONTO”

Iniciamos o trabalho, confeccionando um quadro onde dividimos as informações que já tínhamos sobre o tema e o que iríamos pesquisar 
para obtermos maior conhecimento. Fizemos uma pesquisa com os funcionários da escola do turno vespertino no intuito de levantar o 
número de casos da doença e de que forma as pessoas contribuem para manter suas casas limpas como prevenção contra a epidemia. O 
trabalho se estendeu para casa como tarefa, envolvendo as famílias na conscientização do problema e na adoção de medidas preventivas, 
tendo em vista o aumento no número de casos em nossa cidade. 

Na Educação Infantil, é importante oferecer às crianças a oportunidade de construir, de forma ativa, conhecimento de tudo que a cerca, 
principalmente do ambiente onde vivem, a fim de desenvolver habilidades que lhes permitam organizar tudo que foi aprendido. Dessa 
forma, surgiu o projeto sobre a dengue na turma. Descobrimos que uma colega da sala faltava às aulas porque estava de repouso em casa 
devido à doença. A partir de uma conversa na roda, as crianças foram relatando que pais, tios e outras pessoas do convívio social também 
tiveram dengue. 

Portanto, desenvolver um projeto sobre a dengue foi uma prática social real que, além de mobilizar as crianças e as famílias acerca do problema em questão, ampliou 
os conhecimentos e proporcionou a mudança de hábitos para o bem comum. 

Kellen Cristina T. Iwasa

O ato de contar história, além de atividade lúdica, amplia a imaginação, estimula a linguagem oral, a criatividade, a empatia e a 
concentração. Contribui também para o trabalho com valores e ética, aprimorando os relacionamentos afetivos e a apropriação da 
identidade social e cultural dos alunos.

A voz, os gestos e a entonação que usamos ao dar vida a uma história são fundamentais para uma boa contação, além de serem 
importantes para que  os ouvintes percebam as funções da língua. 

As histórias infantis nos levam para um mundo imaginário onde as crianças vivenciam, reconhecem e aprendem a lidar com diferentes 
sentimentos. Aqui, na Escola Criativa, esses momentos são de muito prazer, descontração e aprendizado.

Nas tardes de quinta-feira, na Educação Infantil, acontece a “Hora do Conto”. É um projeto em que cada professora ou auxiliar fica 
responsável por preparar situações de escuta de textos de diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, 
anúncios, dentre outros), podendo-se convidar pessoas da escola ou de fora dela, como pais e avós.

Kelly Cristina de Oliveira Rezende de Deus 


