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SALA:
UM LUGAR 

PARA ESTAR
Caderno temático para educadores,

educandos e familiares

VAMOS COMEÇAR



CAROS LEITORES,
 
O Programa A União Faz a Vida é o principal programa de educação do Sicredi.
Começamos em 1995 e, neste ano, completamos 25 anos de existência! De lá para cá,
seguimos com o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e
cidadania. 

Atualmente, o Programa A União Faz a Vida está presente em diversos estados do país.
Na área de abrangência da Cooperativa Sicredi União PR/SP, atuamos em 75
municípios dos estados de São Paulo e do Paraná. São 4.200 educadores e 35 mil
crianças e adolescentes envolvidos!

Aliados a uma Rede de Compromisso, realizamos formações e assessorias
pedagógicas junto a educadores, acompanhando de forma cooperativa as ações
desenvolvidas por cada turma. 

O Programa possui uma metodologia própria, que tem como princípios a cooperação e
a cidadania, entendendo os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem
e os educadores como mediadores em todas as etapas.

A curiosidade e o interesse dos alunos são articulados aos currículos escolares por
meio de ações que privilegiam a atividade e a experiência dos alunos. Durante o
processo de construção do conhecimento incentiva-se a participação ativa de toda a
comunidade!

Ao longo desses 25 anos, o Programa busca se adaptar e atender às novas demandas
da educação, dialogando com as redes e convocando especialistas e pesquisadores
para construir inovações que contribuam com a qualidade do ensino.

Não poderia ser diferente agora, num momento em que as escolas de todo o país
precisam se adaptar ao chamado ensino remoto emergencial. Assim, o Caderno "Sala:
um lugar para estar", apresenta um conjunto de inspirações pedagógicas para que as
aprendizagens sigam sendo construídas, levando em conta o currículo, o protagonismo
dos alunos, o papel mediador dos educadores, a participação da comunidade, sempre
em consonância com a BNCC.

Esperamos que muitas perguntas possam incentivar muitas aprendizagens. Afinal,
gente que pergunta, cresce!

PROGRAMA 
A UNIÃO FAZ A VIDA
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CAROS LEITORES,

Este caderno foi pensado com a intenção de apoiar ações
pedagógicas que estão sendo desenvolvidas neste período de
quarentena.

Queremos nos somar à cada escola nessa missão de continuar
atuando numa situação de emergência e manter o vínculo social,
afetivo e de aprendizagem com as famílias e os alunos.

O caderno foi construído com base nos princípios e valores do
Programa A União Faz a Vida - a cooperação e a cidadania - e
alguns de seus principais conceitos pedagógicos: a curiosidade e
o interesse, a vivência e a experiência, os saberes curriculares e
os saberes comunitários, o protagonismo das crianças e
adolescentes e a mediação dos educadores.

Concentramos estes princípios em um território muito singular:
as salas. 

Propomos diversas maneiras de explorar e vivenciar este
ambiente doméstico, sem descuidar de algo fundamental: a Base
Nacional Comum Curricular - a BNCC. Será que podemos
encontrar a BNCC nossa sala? Desafio está lançado! 

Vamos lá?

APRESENTAÇÃO
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Este caderno nasce inspirado pelas ideias
que o educador italiano Francesco
Tonucci vem propagando desde o
princípio da quarentena: as casas como
laboratórios de aprendizagem.

Assim, a ideia de Francesco Tonucci é que
muitas aprendizagens acontecem dentro
da casa. 

Podemos pensar nela e nos seus
contextos como territórios de
aprendizagem.

O QUE É A CASA COMO
LABORATÓRIO?
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QUAL SERIA O PAPEL DE CADA UM DE NÓS? 

Nós, professores, podemos pensar em atividades que promovam
habilidades e competências nos múltiplos espaços de uma casa. Nesse
grande laboratório, os familiares atuam como os auxiliares de laboratório,
preparando as condições para que as crianças possam investigar,
explorar, registrar as atividades que realizam!



A sala
Neste momento gostaríamos de convidar você
professora e professor a vivenciar a sala observando o
que os objetos que estão nela lhe trazem de lembranças
e histórias. O tempo continua e continua, o relógio
persiste em seu tic tac, muitos afetos nos atravessam.

“O tempo é eterno construtor de antigamente” (Mia  Couto)

Os objetos vão guardando significados profundos, nos
contam muitas histórias. Mas para ouvi-las é preciso
parar para escutar.

Vamos para sala?
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CARO EDUCADOR

Pensando na sua necessidade de construir tarefas para as
crianças e, ao mesmo tempo, levando em consideração
que todos nós nunca permanecemos tanto tempo em
nossas casas isolados, construímos propostas para
serem desenvolvidas em nossas casas. 

A ideia é explorar as salas, lugar de convivência e bons
momentos em nossas vidas cotidianas e que é um espaço
que pode proporcionar muita alegria e diversas
experiências. 

Esse caderno temático é dividido fundamentalmente em
duas seções: EXPLORANDO A SALA e HABITANDO A SALA.
Cada uma delas contém experiências para os educadores
e educandos, respectivamente. Além disso, a seção "Pólen
de Reflexão" traz propostas de assuntos
complementares. Por fim, a  "BNCC na Sala" propõe
conexões entre a BNCC e as ações propostas. 

Gostaríamos de propor a você, primeiramente, que
AVENTURE-SE na sua sala e que ela possa lhe
proporcionar inspiração para adaptar algumas destas
experiências para a construção de propostas para os
estudantes de todas as idades.
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PÁGINA 9

VER PARA ESCUTAR,
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PÁGINA 27

VAMOS AO
CINEMA?

PÁGINA 30

CONTA DA 
TUA JANELA?

PÁGINA 31

VEM DANÇAR



Sente-se na sala e observe, o que tem ao seu redor?

Fotos, o relógio, um aparelho de som antigo, discos de

vinil, uma máquina de costura, uma estante, televisão,

um objeto de decoração, vasos... 

"Nós vemos o mundo uma única vez, na infância. O resto é
memória" (Louise Glück)

Explorando a sala!
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Quantas histórias esses objetos podem te contar? 

Quais objetos que estão aqui e foram de outra pessoa?

Quais objetos te chamam atenção?



Hoje queremos lhe convidar a parar e,
dedicadamente,  ouvir uma música. Sente-
se em um local da sala, escolha uma música
que você gosta. Pode ser algo que não
escuta há tempos ou algo atual. Sem se
preocupar com outros compromissos,
escute essa música e... curta o seu
momento!  

Permita-se estar no compasso da música,
perceba o que seu corpo quer fazer - deitar,
sentar ou dançar? Em caso de surgir uma
preocupação ou culpa por estar “parado
(a)” em meio a tanto trabalho, lembre-se:
uma música costuma ter, no máximo, cinco
minutos! Esse tempo lhe trará um novo
astral para realizar suas tarefas.

Muitas vezes, dedicamos a maior parte de nosso tempo à atividades
profissionais, domésticas ou às crianças. Mas... se alguém nos pergunta por
nosso gosto musical sequer lembramos as músicas que cantamos ou ouvimos
junto com as crianças.

VER PARA ESCUTAR, 
ESCUTAR PARA VER

OUTRAS DICAS:
COUTO, Mia. Mulheres de cinza
COUTO, Mia. O último Vôo do Flamingo
Música “A casa é sua”. Arnaldo Antunes. Disponível em: <https://youtu.be/82aj1Bg8FpA>
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A sala é conhecida como a parte social da
casa, local de encontros e de distração
coletiva, onde os conhecidos e os
desconhecidos são recebidos. Neste
espaço, estão dispostos móveis, objetos e
ornamentos que costumam estar de
acordo com o jeito, estilo, humor e
interesse dos moradores da casa.

Nem sempre uma sala de estar tem sofás,
televisão e mesa de centro. Há salas em
que a pessoa não gosta de ver televisão, e
prefere manter a tranquilidade do espaço
para leitura e conversas. Outras pessoas
optam por colocar almofadas, tapetes e
pufes no chão, ao invés de sofás, para dar
um clima descontraído. 

A ideia aqui é parar e observar e vivenciar a
sua sala de estar. Repare na disposição
das coisas e nos detalhes dos elementos.
Sua sala de estar te representa?  

Você já parou para pensar para que serve a sala de estar (do inglês living
room, sala de morar)? Normalmente, é entendida tanto como o espaço da
sociabilidade interna da família quanto como espaço no qual a família
socializa-se com terceiros.

VIVENCIANDO A 
SALA DE ESTAR
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Que tal aproveitar o momento de vivenciar a sua sala de estar e refletir sobre
uma reorganização dos elementos? Seguem sugestões de alguns princípios
de boas energias, hábitos simples e redução de excessos, para harmonizar o
ambiente.  Vamos aplicá-los a sala de estar? Faça um desenho do antes e do
depois, boa reflexão e mãos à obra!

MINIMALISMO 
Associa uma boa qualidade de
vida à redução dos excessos.
Entre os exageros que podem
ser eliminados, está o
consumismo, diretamente ligado
a quantidade de objetos que
temos em casa. A decoração
minimalista pode ser um bom
caminho para experienciar esta
prática. 

HARMONIZANDO 
O ESPAÇO

PERMACULTURA
"Design para a criação de
ambientes humanos sustentáveis
e produtivos em equilíbrio e
harmonia com a natureza.”
Mollison (1978). Propõe
estabelecer, em nossa rotina
diária, hábitos e costumes de vida
simples e ecológicos. Conectando
as novas tecnologias aos
conhecimentos ancestrais para
preservar e minimizar o nosso
impacto sobre a Terra, visando as
futuras gerações.

FENG SHUI 
Técnica chinesa que existe há
muito tempo e traz opções para
adequar a energia de um
ambiente. Iluminação, móveis,
decoração e outros pontos são
essenciais para o equilíbrio e as
sensações benéficas adentrarem
o seu lar.  Uma das principais
dicas dessa prática é acolher a
natureza na decoração para gerar
bem-estar e harmonia no
ambiente.
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CONCEITO DE ESPAÇO
Organize os móveis pensando
que quanto mais livre a
circulação melhor para
promover liberdade e harmonia

FLORES E PLANTAS
São seres vivos e carregam
energia vital. Embelezam e
alegram o espaço.

LUZ NATURAL
Espaços com abundante
iluminação, de preferência
natural, tornam o ambiente mais
confortável. 

ORGANIZAÇÃO É TUDO
Bandejas são ótimas: adornos,
livros, velas e itens menores
podem ser agrupados de forma
organizada com a ajuda delas.

https://bit.ly/3jzXspQ
https://bit.ly/2GveiYP
https://bit.ly/3d0CP3K



A primeira ideia é assistir um filme
produzido pelo grupo de pesquisa IMAGO,
da Faculdade de Educação da UNESP, que
realiza pesquisas em Educação e Cinema, no
qual, vários especialistas em educação
analisam as imagens produzidas livremente
por crianças nas escolas. Esse filme nos
ajuda a fazer o exercício fundamental na
educação que é trazer a criança como
produtora de cultura, de conhecimentos, de
ideias. Aqui, a experiência vai ser parecida.

Nesta quarentena, imposta pela pandemia do Covid-19, estamos mais do que
nunca expostos às telas. Seja do celular, computador, tablet ou televisão, são
muitas horas do dia dedicadas a elas. A proposta é pensar neste tema, pelas
diversas perspectivas: do professor, da família e da criança.

VAMOS AO 
CINEMA?
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Depois de assistir, vamos pensar: O que
veem as crianças? Como é o mundo visto
por elas? O que o ato de registrar as
imagens das crianças nos diz sobre elas?
Qual é a diferença entre as imagens que as
crianças registram da escola e as imagens
que nós professores registramos da
escola?

REFLEXÃO SOBRE AS IMAGENS, AS TELAS, OS FILMES

O Que Pode a Imagem? Imago Grupo (Unesp)
https://youtu.be/-Q7iA13FKIw



A ideia é contemplar uma produção audiovisual em toda a sua complexidade artística.
Isso é diferente da exposição cotidiana à conteúdos de TV ou celular. É uma
experiência, que envolve um rito. Então vamos as características do cinema que
precisamos pensar para essa experiência:

Não, ainda não vamos ao cinema, eles estão fechados. Mas, o que podemos
organizar dentro de casa para chegar o mais perto possível do cinema?

VAMOS AO 
CINEMA?

ONDE ASSISTIR? 
Temos algum aparelho que todas as pessoas
da casa possam assistir juntos como uma TV?
Ou precisamos adaptar outro aparelho? Há
algo que possamos fazer para que o som seja
melhor absorvido (desligar outros aparelhos)?
Há algo para melhorar a imagem (apagar as
luzes)?

ONDE VAMOS NOS SENTAR? 
Organizar o espaço para todo mundo
assistir bem ao filme. Vamos passar um
tempo neste local, é importante preparar
isso junto. Cabe todo mundo? Temos um
sofá? Cadeiras? Sentaremos no chão?
Podemos colocar algo no chão para ficar
melhor?
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O QUE ASSISTIR? 
Indicamos alguns
filmes e séries para
os educadores. Mas
claro, vocês podem
escolher outro(s).

PIPOCA? 
É um ritual do
cinema comer pipoca
durante o filme.
Vamos preparar?

SUGESTÕES DE FILMES PARA EDUCADORES: 
Uma escola em Havana - https://youtu.be/nq8HJdaBTlw
Central do Brasil - https://youtu.be/FCnIt1zXKsQ
O Garoto - https://youtu.be/q1U0eKOOwsQ
Nise, o coração da loucura - https://youtu.be/bOrymJuwVvI
Anne with E - Netflix
Procurando Nemo - https://youtu.be/SD9MQk5Qa3Y



Enquanto você dança e se
concentra para coordenar os
movimentos, deixa de pensar
nas preocupações e problemas
do dia a dia. É um momento de
vitalidade, alegria e motivação.

A expressão corporal na dança
é uma linguagem mais livre, na
qual a espontaneidade e a
criatividade não têm limites.
Mesmo que inconscientemente,
estamos obrigando o nosso
cérebro a explorar novos
caminhos, estimulando os
circuitos neuronais.

A partir da sua relação com a
sala de sua casa, pense
nesse espaço como um lugar
de experiências pessoais.
Dessa maneira, propomos
um momento único e
pessoal. Que tal separar
alguns minutos do seu dia
para dançar na sala?

Independentemente de sua
experiência ou vivência com
a linguagem da dança,
aproveite esse momento
para se desconectar do
mundo e se conectar com
seu eu. 

Dançar ajuda a canalizar,
inclusive, emoções negativas
como a raiva e a angústia,
contribuindo para um
controle saudável da carga
emocional.

Para sua dança na sala, não
se preocupe em fazer uma
coreografia, com passos
prontos, deixe seu corpo
falar através dos
movimentos expressivos.
Pense em cada parte do seu
corpo, em como pode usá-
las para dançar, sem muitas
regras. Escolha sua música
favorita, simplesmente
dance pela sala e aproveite a
experiência.

A música desperta emoções e os movimentos da dança ajudam a
expressá-las de forma natural e sem inibição. A dança tem o poder de
fazer com que corpo e mente sigam o ritmo da música. Trata-se de uma
poderosa forma de desconexão do stress do dia a dia.

DANCIN' DAYS
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A ideia é promover um momento para
estarem juntos, sem a intervenção
tecnológica.  Poder compartilhar
histórias, causos, lembranças.  Falar do
futuro, das angústias e das esperanças.
Rir, se emocionar e cantar.  Olhar nos
olhos, observar as expressões, o tom e o
ritmo da voz.

Reconhecer as pessoas que estão ao
nosso lado por tantos dias e que por
tantas vezes conectados ao mundo
externo não nos damos conta da
importância que é desconectarmos para
conectarmos aos nossos.

Que tal combinar um momento com sua família para se desconectar?
Se desconectar tecnologicamente para se conectarem pessoalmente.

DESCONECTANDO 
PARA SE CONECTAR
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Que seja um momento leve, afetivo e que
deixe saudades com gostinho de quero
mais. A sala seria um ambiente
interessante para esta partilha. Caso
more sozinho, aproveite este momento
para se perceber, pensar, relaxar e se
encontrar com suas emoções. E lembre-
se que, é importante desconectar para se
conectar!



Como manifestar afeto em tempos de isolamento social?
Uma conversa por meios remotos, uma aula, uma reunião
de trabalho, um encontro da família... todos nós estamos
nos sentindo sós e queremos manifestações de calor
humano. O auto abraço pode ser uma forma de
manifestar afeto e buscar proximidade com aqueles com
os quais estamos nos relacionando, além de ser uma
forma de autocuidado, um carinho em si mesmo. Use e
abuse desta manifestação de simpatia e ternura.

PÓLEN DE 
REFLEXÃO

AUTO ABRAÇO
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SUAVE
Representa respeito e “te percebo”.
Substitui um aperto de mão.

COM TAPINHAS NO OMBRO
Reflete carinho e aconchego. Normalmente
se dá nos momentos em que percebemos
que a pessoa precisa de uma atenção
especial.

APERTADO
Representa saudade e acontece quando
temos intimidade. Melhores amigos,
crushes e familiares merecem um abraço
apertado, mesmo de longe.

https://bit.ly/3lp6oiB



O que vemos? 
O que ouvimos? 
O que sentimos? 
O que pensamos? 
O que podemos investigar
em nossa sala?

Habitando a sala!

Agora é o momento do educando visitar a sala da sua
própria casa.
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Sente-se na sala e observe, o que tem ao seu redor?
Fotos, o relógio, um aparelho de som antigo, discos de
vinil, uma máquina de costura, uma estante, televisão, um
objeto de decoração, vasos... Quantas histórias esses
objetos podem te contar? Quais objetos que estão aqui e
foram de outra pessoa? Quais objetos te chamam
atenção?



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Aqui a ideia é “brincar de acampar”! É possível acampar dentro de casa? Não só é
possível como é muito divertido! O espaço da sala de estar é um ambiente
interessante para este momento.

ACAMPADENTRO
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Que tal explorar ainda mais as possibilidades de criação de
como montar uma barraca com recursos encontrados em
casa? O site https://bit.ly/36gQWAI inspira inúmeras
possibilidades para a criança e o adulto construírem juntos
sua barraca e brincarem em família.

Este acampamento acontecer imaginando
qualquer parte do mundo: Nas geleiras? No
deserto? Em uma ilha meio ao oceano? Ou até
fora do mundo... Em outra galáxia! Vale tudo,
desde que se brinque com as possibilidades
dadas à imaginação.

A montagem da barraca já faz parte da
brincadeira, é possível utilizar as mobílias da
sala, lençol, barbantes, prendedores de roupa,
guarda-sol, caixas grandes de papelão, cordão
de varal, colchonetes, almofadas, e o que mais
estiver disponível em casa.

Vamos deixar este brincar ainda mais
interessante? Ao anoitecer, pode-se levar uma
lanterna para dentro do acampamento e
aproveitar o momento para contar histórias e
causos em família.

Ao brincar, a criança se desenvolve
muito, se desafia, pensa em diferentes
estratégias e soluções para resolução de
problemas, relaciona-se com os objetos,
com as coisas e com as pessoas. 

O brincar possui movimento, corpo, mente,
e emoção. Inauguram descobertas,
questionamentos, investigações e
pesquisas sobre si e sobre o mundo.



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Quando pensamos em desafios com o corpo logo nos lembramos em saltar,
correr, subir, descer, escorregar, rolar, engatinhar, se equilibrar, deitar, entre
outros movimentos.  A sala de estar pode ser o local ideal para toda essa
movimentação..

O CIRCUITO VIVIDO
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O primeiro passo é observar o espaço da sala
de estar e os materiais possíveis existentes ali
como: sofás, poltronas, almofadas, tapete,
entre outros. Pensar em outros objetos da
casa que possam ser transportados para sala
como colchonetes, cadeiras, bacias ou baldes,
bolinhas de meia, etc.

Depois, é hora de montar desafios através de
estações para que a criança explore
movimentos corporais. Por exemplo: rolar no
colchonete, escalar o encosto do sofá, passar
engatinhando por baixo de um túnel de
cadeiras, andar por cima da ponte de
almofadas, acertar uma bolinha de meia
dentro do balde, escorregar pelo braço do
sofá, pular no colchonete, rastejar pelo
tapete, entre tantas possibilidades que podem
ser pensadas neste ambiente para provocar a
criança à explorar esses movimentos.

Se a criança for bem pequena, é importante
deixá-la livre para que explore à sua maneira.
Uma criança maior de 3 anos pode ser
desafiada a passar pelas estações através de
uma sequência direcionada pelo adulto. Já se
for uma criança grande, com mais de 7 anos,
podemos cronometrar o tempo para que ela
passe pelo circuito em um prazo estabelecido. 

É possível ainda transformar essas estações
em cenários de grandes aventuras: o túnel de
cadeiras pode ser uma caverna cheia de
morcegos, e o encosto do sofá uma grande
montanha com seu topo coberto de neve. Criar
para brincar e brincar para se movimentar.
Será uma proposta muito divertida para ser
vivenciada por toda a família.

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
O site https://bit.ly/3n3bbHS inspira inúmeras possibilidades para planejamento de um circuito
dentro do espaço da sala de estar. Vale à pena dar uma espiada!



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Para essa atividade pegue seus lápis de cor, canetinha, giz de cera. Em uma folha
sulfite deixe colorido todos os lados da folha, deixando o meio em branco. Nesse
espaço em branco faça o desenho de sua família, ou de uma pessoa que você gosta,
ou de um retrato seu. 

Imagine onde as pessoas estão: dentro de uma casa, ou perto de árvores e flores?
Imagine o céu também... Está nevando, está sol, ou está chovendo? Pense em cada
detalhe e faça um belo desenho para deixar de decoração na sua sala.

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
É muito bom começarmos um desenho
colorindo em volta do papel. As cores
nos alegram e trazem boas ideias!
Coloque sua folha em uma mesa ou
outro local, assim você não corre o risco
de sujar o seu desenho. Traga o
material de desenho pertinho de você
para deixar tudo mais bonito! No canal
“Quintal da cultura” podemos ver um
divertido vídeo que nos inspira a fazer
retratos
https://youtu.be/ZHbvGmUcU8U.

RETRATO EM FAMÍLIA

20 de 48

A fotografias são uma das formas que
temos para estar próximos às pessoas
que gostamos. Em muitas casas, a sala é
o local onde as pessoas escolhem ter um
retrato de alguém querido em um
momento especial da vida. 

Antes de existir a fotografia os artistas
pintavam o retrato das pessoas com a
intenção de registrar os momentos. Aqui
vamos fazer como os artistas de
antigamente e desenhar um retrato!
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Vamos fazer um porta-retratos? Você precisará de cola e
materiais que encontrar pela casa. Podem ser materiais
industrializados, como o canudinho, fita crepe, rolha,
papelão, pecinhas de lego, EVA, papéis coloridos, papéis de
revista ou elementos da natureza como pedaços de
madeira, folhas secas, pedrinhas, conchas, etc.

Imagine um modelo de porta-retratos que você poderia e
gostaria de fazer com o material que você tem.

A base do porta-retratos pode ser de papelão, EVA ou um
porta-retratos velho que você gostaria de reutilizar. Para
montar o porta-retratos, o ideal é que você faça um
“sanduíche”: um lado todo fechado e o outro aberto no meio,
formando uma moldura, que terá como “recheio” o retrato.
Você pode fazer um suporte para deixá-lo em cima da mesa
ou um ganchinho para pendurar na parede. Depois, é só usar
a imaginação e decorar.

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Fazer artesanato é muito gostoso. Reúna em uma caixa os diversos materiais que podem ser
utilizados. Peça ajuda a um adulto para fazer a estrutura do porta-retratos. Trabalhe em cima de
uma mesa ou outro lugar alto e com apoio para facilitar o seu trabalho. Neste site você pode
aprender a fazer porta-retratos feitos com garrafa: https://bit.ly/36fSQ4p. Aqui você pode buscar
ótimas ideias de todos os temas que imaginar! https://br.pinterest.com/. Aqui vemos porta-retratos
criativos utilizando vários recursos https://bit.ly/30fXJGS

Fazer artesanato possibilita o desenvolvimento da criatividade e a observação. A
criação livre com materiais diversos possibilita exercitar de forma lúdica a escolha de
materiais que combinam e poderiam compor a criação trazendo para a criança o
princípio da tomada de decisão tão importante na vida adulta.

PORTA-RETRATO
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A voz humana atrai a atenção
de todos nós desde o
nascimento, falar com outras
pessoas e também com os
bebês e com as crianças os
inclui na família e na
sociedade, potencializando o
seu espaço no mundo.

Quando um bebê percebe que
seus gestos e sons provocam
encantamento nos adultos,
passam a utilizar essa
maneira de se comunicar, por
isso é muito importante que
os adultos reajam e
conversem cada vez mais
com seus pequenos.

A linguagem antecede a fala,
pois pode se tratar de uma
comunicação não verbal,
sendo composta por gestos,
expressões faciais, choros,
sorrisos, entre outros.

Precisamos acreditar que
mesmo antes das palavras as
crianças são capazes de nos
compreender de várias
outras formas. Quando
conversamos e validamos as
tentativas de comunicação
das crianças estamos
contribuindo para que
conquiste cada vez mais o
conhecimento das palavras e
seus significados, surgindo a
vontade de se comunicar
melhor.

Utilizar a fala como meio de
comunicação se aprende com
as pessoas mais próximas,
por isso e por muito mais
precisamos conversar
bastante com nossos bebês,
crianças e adolescentes.

“É o relacionamento que a
vincula com as pessoas mais
importantes do seu meio(...)

É essa continuidade, essa
estabilidade que dão à
criança a possibilidade de se
sentir num estado de
segurança afetiva que lhe
permite estar aberta ao
mundo exterior que ela
buscará conhecer.” Judit Falk

Quem nunca olhou para um bebê e sentiu uma vontade imensa
de conversar com ele? Quando menos percebemos, já estamos
traduzindo gestos, atribuindo significados às suas vocalizações
enfim, conversando com ele. Estas ações validam a linguagem
como algo essencial ao ser humano.

CONVERSAS E MAIS CONVERSAS

PÓLEN DE 
REFLEXÃO
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O teatro de fantoches como o faz-de-conta, ajuda a criança a construir a sua identidade,
pois, ela poderá desempenhar vários personagens e experimentar diferentes emoções. O
teatro tem a capacidade de fazer as crianças interagirem e ampliarem o seu aprendizado,
contribuí para que elas se socializem, tornem-se desinibidas, decorem falas, cantem e
ampliem seu interesse por determinados assuntos favorecendo todo seu processo de
aprendizagem e alfabetização.

TEATRO DE FANTOCHES
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Material necessário: caixa de papelão grande, tesoura, lápis ou
caneta e régua. Na maior lateral da caixa meça um retângulo, o
tamanho fica ao seu critério, de acordo com o tamanho da
caixa escolhida, das crianças e dos adultos que irão participar.
Corte essa parte do retângulo para deixar a área vazada. corte
com tesoura ou estilete , deixe no mínimo 15 centímetros a
mais da área vazada ficando duas partes laterais como
estrutura para caixa ficar em pé. E pronto! Só precisa decorá-
lo com o que tiver disponível: papéis de presente, tintas,
recortes de revista, lençóis antigos. Os personagens podem
ser bonecos que a criança já tenha ou pode-se construí-los de
papel e palito ou usando meias.

Criem a sua história ou interpretem uma que a criança goste
muito. Dê vida aos personagens e boa diversão!!!

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
A caixa de papelão é um material muito rico a ser explorado, pois é possível construir e
desconstruir vários brinquedos e brincadeiras com elas. Desde as pequenas caixas de fósforos, até
as grandes caixas de móveis, permitem que a imaginação das crianças construa inúmeros
universos. Podem se transformar em carros, casas, pistas, foguetes, castelos, cozinhas, teatro,
cabanas, além de possibilitarem a criação de inúmeros jogos. 
 Improvisem e dê asas a imaginação! 

https://artesanato.blog.br/teatro-de-fantoches
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Você conhece quais são os benefícios dos jogos de tabuleiros para as crianças? Jogos desse tipo
ajudam a formar o raciocínio lógico e produzem efeitos positivos no cérebro, devido ao seu poder
de concentração que exercem nos participantes. Exploram a criatividade pelas suas características
lúdicas e auxiliam a resolução de problemas nos mais variados níveis. Ao ensinar a respeitar as
regras do jogo proporcionam noções de cooperação, autocontrole e honestidade. Aproveitem e
joguem muito juntos!

Jogos têm o poder de melhorar o desenvolvimento social e cognitivo das crianças.
Ensiná-los jogos e brincadeiras antigas podem ser uma boa forma de despertar o
interesse dele para diversões que não sejam nos meios eletrônicos. O jogo da velha
é um passatempo divertido, além de ser simples e rápido e ajudar no
desenvolvimento da capacidade lógica.

Faça um jogo da velha no chão utilizando fita adesiva, giz, barbante ou um tabuleiro de
papelão. As peças podem ser feitas desenhando X e O em pratos ou pedaços de papel, ou
tampinhas de garrafa.

JOGO DA VELHA GIGANTE
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REGRAS DO JOGO: 
Dois jogadores, cada um escolhe seu simbolo
X e O.  O um tabuleiro é composto com três
linhas e três colunas. Os espaços em branco
dessas linhas e colunas serão preenchidos
com os símbolos escolhidos. O objetivo é
preencher as linhas diagonais ou  horizontais
ou verticais com um mesmo símbolo (X ou O)
e impedir que seu adversário faço isso
primeiro que você.
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Para ter uma inspiração constante sobre o que fazer, pegue uma caixa de tamanho
de papelão média ou grande e transforme-a num dado. Escreva uma atividade em
cada uma das faces. Pode ser qualquer coisa, como pular 30 vezes como sapo, rodar
como um furacão, cair como uma lagartixa, balançar como um sino, massagear que
estiver por perto ou falar uma palavra que começa com uma letra específica. 

REGRAS DO JOGO: 
As regras do jogo devem ser inventadas pelos participantes, vocês podem decidir qual o
critério mais interessante para se divertir, quem faz a atividades mais rápido, mais
perfeita, um pode ajudar o outro, enfim uma forma de brincar, se movimentar , quebrar a
rotina e divertir a todos.

JOGUE OS DADOS
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Brincar de cabana na sala é muito divertido. Para fugir das cadeiras e aquele monte
de cobertores e lençóis, use uma caixa de papelão, que pode ser a própria cabana,
ou apenas o teto dela, vai depender do tamanho da caixa e da criatividade da turma
que irá usar. Os cobertores, lençóis ou toalhas podem ser usadas para  fazer uma
cama dentro da cabana. Depois de tudo pronto, que tal promover uma festa do
pijama? Reunir toda a família para dormir na sala juntos proporcionará um
momento único e bem divertido para todos.

CABANA
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Não, ainda não vamos ao cinema, eles estão fechados. O que podemos organizar
dentro de casa para chegar o mais perto possível do cinema? A ideia é que
possamos assistir um filme pensando e valorizando seus detalhes. É uma
experiência, que envolve um rito. Então vamos lá!

O QUE ASSISTIR?
Vamos apresentar uma lista de
filmes e séries que achamos
legais para ver em família. Mas,
vocês podem escolher outro(s),
que contemple toda a família.

Que tal fazer a própria lista?
Pergunte em casa qual é o filme
que cada pessoa mais gosta e
coloque na lista. Se animar, ligue
para amigos, parentes e pergunte
o filme preferido deles também.
Algum foi mais citado que os
outros? É possível descobrir de
qual país é cada um? Há algum
brasileiro?

VAMOS AO CINEMA?
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ONDE ASSISTIR?
 Temos algum aparelho que todas
as pessoas da casa possam
assistir juntos como uma TV? Ou
precisamos adaptar outro
aparelho? Há algo que possamos
fazer para que o som seja melhor
absorvido (desligar outros
aparelhos)? Há algo para
melhorar a imagem (como apagar
as luzes)?

ONDE VAMOS NOS SENTAR?
Pensar como organizar o espaço
para todo mundo assistir bem ao
filme. Cabe todo mundo? Temos
um sofá? Cadeiras? Sentaremos
no chão? Podemos colocar algo
no chão para ficar melhor? Junte
as pessoas, ajude a organizar o
espaço (peça autorização antes
para não se meter em encrenca).PIPOCA?

É um ritual do cinema no mundo comer pipoca durante o
filme. Vamos preparar? Veja se alguém na sua casa sabe
preparar pipoca e peça para te ensinar. Ajude a fazer para
todo mundo que vai assistir o filme.
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O que assistir? 
Segue abaixo algumas sugestões de filmes para crianças e para toda a família.

VAMOS AO CINEMA?
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UP - ALTAS AVENTURAS (2009) UP - ALTAS AVENTURAS (2013)

OPERAÇÃO BIG HERO (2014) DE VOLTA PARA O FUTURO (1985)
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Se você fosse gravar um filme, que história você contaria? Pode ser a história de
uma pessoa da família, a história de um lugar, uma história que você inventou de
um super-herói ou de um monstro. Vamos tentar?

VAMOS FAZER CINEMA?
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A gravação é quando você filma as cenas
que depois vão compor o filme. Com um
celular já é possível fazer isso. Veja se
alguém da casa pode te ajudar,
emprestando um celular e filmando com
você. 

Para fazer um filme, há basicamente três etapas: roteiro, gravação e edição. O roteiro é a ideia
geral do filme, a história que será contada (real ou inventada), quais personagens vão fazer parte e
outras ideias que tenha a ver com o que você, como diretor desse filme, pretende contar.

Na edição, a gente corta as partes da filmagem
que não são importantes para contar a história
e coloca o que foi filmado em uma ordem, para
quem estiver assistindo entender. Existem
aplicativos simples que permitem fazer isso,
como o InShot.

Depois de assistir, vamos conversar sobre o filme? Não importa ‘o que’ cada um entende, como
uma obra de arte, cada um vai ter a sua interpretação, é legal ouvir o que os outros perceberam e
que você não percebeu e vice-e-versa. Conte o seu ponto de vista. Que história foi contada? Qual
personagem te chamou mais atenção? Que momento foi mais marcante? Que sentimentos te
despertou? Medo? Susto? Felicidade? Tristeza? Esperança? Qual outro? E nas outras pessoas que
assistiram com você, o que sentiram? Vamos pensar um jeito de registrar isso tudo? Você pode
escolher: escrever um resumo da história, fazer um desenho, ligar pra um amigo ou parente e
contar a história do filme, gravar um vídeo contando e mandar pra os colegas.

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
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Toda sala tem uma janela, que pode ser grande, pequena, de diferentes formatos. A
janela nos mostra o mundo lá fora. Através dela recebemos o sol, o vento e até a luz
da lua. O que você vê quando olha pela sua janela? Observe com muita atenção tudo
que você percebe quando olha para a janela da sala. Como são as formas, as cores,
como é a paisagem? Isso tudo que você vê se modifica ao longo do dia? Vamos
experimentar?

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Estimule as crianças a produzirem de diferentes
formas – desenho, pintura, fotografia, colagem,
relatos em texto e até mesmo modelagem com
massinha. Para complementar o processo, que tal
produzir molduras de janelas, para enquadrar seus
desenhos e pinturas? Você pode usar papelão, papéis
coloridos, palitos de sorvete! Veja algumas obras do
artista Claude Monet, que no século XIX pintou uma
importante Catedral francesa em diferentes horas do
dia:  https://bit.ly/347aqFb. 
Ouça a música “A nossa Casa”: https://bit.ly/3ieWrlu

CONTA DA TUA JANELA?
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Repita essa atividade em horas diferentes, por
exemplo, as 9 horas da manhã, e depois às 18 horas.
Será que a paisagem é a mesma? São as mesmas
cores? Quando você comparar um desenho com o
outro, vai perceber diferenças incríveis. Use sua
criatividade e crie um álbum de desenhos vistos da sua
janela. Vai ficar lindo!

Prepare um material para desenho, se posicione em frente a janela e a partir da sua observação,
desenhe tudo o que vê. Se atente aos detalhes, tente representar no seu desenho a sua visão – as
formas, as cores, os elementos.
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Já pensou que legal seria transformar sua sala em uma pista de dança? Que tal
fazer um bailinho em casa, junto com sua família? Comece preparando o espaço,
arraste os móveis da sala, para ter um espaço bem legal. Escolha suas músicas
favoritas e crie uma playlist. Junte toda família e dancem, sentindo o ritmo de cada
música. Deixe seu corpo falar com movimentos.

Quando terminar, coloque a música “Quer
dançar”, e mexa seu corpo do jeito que você
quiser. Deixe cada parte falar com seus
movimentos. Agora repita os movimentos de
acordo com a melodia, criando uma
coreografia. Treine muitas vezes e desafie seus
familiares a fazerem com você. Que tal gravar
um vídeo com você e sua família dançando essa
canção? Use a criatividade e aproveite que vai
ser muito divertido. Link música:
https://bit.ly/2HBJB4d.

VEM DANÇAR!

31 de 48

Agora é hora de dançar! Primeiro você vai
dançar sem música, imaginando os sons. Olhe
todos os movimentos da lista e tente fazê-los
na sua sala. Faça cada um deles livremente:

Antes de dançar, alongue o seu corpor! invente
um alongamento bem divertido – pode usar um
que aprendeu na aula de Educação Física – o
importante é preparar seu corpo para o
movimento.

Um passo para frente / Dois passos para o lado
Dar uma voltinha / Levantar o ombro
Fazer onda com o braço / Remexer a cintura
Entortar a cabeça / Sacudir o joelho
Imitar um zumbi / Fazer pose de herói
Chacoalhar os dedos / Escorregar para trás
Espreguiçar para o lado / Balançar o corpo

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Uma outra possibilidade é aprender sobre as diversas
danças que existem no Brasil. Ouça a música “Bisavó
Madalena”, nela, os compositores citam o nome de
muitas danças populares do Brasil – Frevo, xote,
lambada, forró, samba e muitos outros. Quais desses
vocês conhecem? Já viram alguma dessas danças?
Como será que se dança? Que tal pesquisar com a
família? Vídeo da música: https://bit.ly/3iaO4rr.
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Sente-se com alguém no sofá da sala para
rever suas fotos. Escolha uma foto que você
gosta: pode ser de alguém querido ou sua.
Observe bem como a pessoa está na foto, para
onde está olhando, a posição do braço, da
perna, do rosto. Coloque na mesma posição e,
se possível, no mesmo local. O importante é
você fazer a exatamente a mesma pose. Tire a
foto e faça a comparação entre a foto atual e a
antiga.

As fotografias ajudam a contar histórias: das pessoas, dos objetos, dos lugares.
Mas o que aconteceria se a foto fosse tirada novamente? O que ela revelaria sobre
as características das pessoas, dos objetos, dos lugares? Nossa intenção neste
percurso é justamente encontrar uma fotografia e atualizá-la, fazendo o ontem
aparecer no hoje!

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Compare a foto atual com a antiga, observe se é
necessário corrigir algum detalhe, refaça
quantas vezes for necessário, quanto mais
semelhante a foto atual ficar da antiga, mais
divertida ficará a brincadeira. Envie para sua
professora uma fotografia da foto antiga e a
foto que você acabou de fazer. Observe as
diferenças de local, de idade, dos objetos.
Perceba o quanto as fotografias podem nos
contar histórias sobre as pessoas, os objetos,
os lugares e as tecnologias. 

Veja aqui 19 fotos de “antes e depois” que
mostram a passagem do tempo:
https://bit.ly/3jeJdXf.

O ONTEM NO HOJE
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Reveja suas fotos que estão impressas, escolha uma que te traga boas
memórias ou que lhe chama a atenção. Pegue um papel ou papelão e faça o
desenho do que você escolheu. Decore seu desenho com tinta, canetinha,
lápis de cor, pedaços de revista e tudo mais que você quiser. Uma boa dica é
você fazer um contraste entre mais escuro e mais claro, com mais ou menos
elementos. Assim você criará um equilíbrio interessante em seu trabalho.

Escolha uma foto que por algum motivo lhe chama a atenção. Observe essa foto e
destaque algo que você queira recriar. Utilize técnicas mistas como colagem,
pintura, desenho, para recriar esse detalhe que você escolheu e crie uma linda obra
de arte!

RECRIANDO: OBRA DE ARTE
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Vá até sua sala e observe atentamente tudo que existe nela. Tenha em mente a
seguinte questão: que objetos existem na sala e que podem contar a história de sua
família? Pode ser uma fotografia, uma pintura ou um móvel que ajudam a perceber
as mudanças vividas pela família do passado até os dias de hoje. Grave um áudio e
nos conte a história desse objeto que você escolheu.

DICAS PARA JOVENS E ADULTOS:
Recordar e contar uma história nos traz a possibilidade de trazermos para o presente memórias
guardadas no passado. Às vezes uma foto pequenininha, um objeto que parece ser insignificante
nos traz muitas emoções. Ao falarmos, temos a possibilidade de viver novamente esses momentos
e reconhecermos como eles também contam nossa história.

HISTÓRIAS QUE AS 
COISAS  CONTAM
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No áudio: diga o objeto que você escolheu; descreva como é; quando ele chegou para a sua família;
de onde veio; qual foi contexto; e, finalmente, que sentimentos ele desperta.
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DICAS PARA JOVENS E ADULTOS:
Neste site você poderá ter acesso ao museu da pessoa, onde todas as pessoas podem gravar suas
histórias:  https://bit.ly/2Sb1SHG. Aqui você encontra um projeto colaborativo chamado
"Cartografia da Memórias" onde, quem quiser, pode colaborar gravando um áudio de vivências
pessoais durante a pandemia da Covid-19 https://cartografiadasmemorias.org/.

Pegue uma foto de alguém que lhe é querido, perceba os sentimentos e memórias
que ela lhe traz, escreva uma carta, ou grave um áudio, ou um vídeo para essa
pessoa.

MEMÓRIA VIVA

Tente se lembrar da música, do
alimento que essa pessoa mais gosta,
do perfume que ela usa, dos cheiros e
lugares que essa pessoa lhe traz.
Escute a música que ela mais gosta e
com esse som diga para ela por meio
de uma carta ou áudio todas as
recordações que lhe vem à memória
quando você pega a foto dela. Se for
possível, faça uma chamada de vídeo
com a ela.
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ACAMPADENTRO

Dicas para o professor:
Para se inspirar ainda mais, sugerimos o livro: Práticas comentadas para inspirar: formação do professor de
Educação Infantil/Joyce M. Rosset... – 1. Ed. – São Paulo: Editora do Brasil, 2017.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

CIRCUITO 
VIVIDO

Dicas para o professor:
Para saber mais sugerimos o texto “Relações do corpo na infância” – páginas de 29 a 34 - Prof. Dr. Emília Cipriano
Sanches, encontrado no material do programa A União faz a Vida indicado na referência abaixo:  Contribuições
teóricas e práticas pedagógicas: o Programa A União Faz a Vida na educação infantil (PUFV EI) / Daniela Haetinger;
Max Günther Haetinger (organizadores). – Porto Alegre: Sicredi, 2018.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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RETRATO 
EM FAMÍLIA

Dicas para o professor:
As crianças pequenas gostam muito de desenhar, a partir dos três anos os desenhos começam a ganhar uma
forma diferente do círculo e a partir dos cinco anos ela começa a desenhar o mundo que a circunda. Incentivá-las
a fazer um desenho todos os dias, ao mesmo tempo em que traz uma alegria para a criança, auxilia a preparação
para a escrita na medida que ela exercita a motricidade fina ao desenhar detalhes, exercita a noção do tamanho
da folha e do tamanho do desenho, a noção de em cima e de embaixo, direita, esquerda… Primeiramente as figura
ficam “voando” no espaço Incentive-as a desenharem o ambiente onde se encontram as pessoas, as árvores, a
casa, flores, montanha, nuvens, etc., dessa maneira terão cada vez mais noção da geografia corporal (seu próprio
corpo) e espacial (o ambiente que está). Dessa forma estaremos assegurando o pleno exercício da experiência da
infância. O desenho pode contar para o professor como a criança está, oferecendo fundamentos para o
planejamento de novas ações.

Para saber mais:
Nesta enciclopédia do Itaú Cultural você poderá pesquisar a história do retrato: . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de
Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em https://bit.ly/30xKPnG.
IGNACIO, Renate keller. Criança Querida, O dia a dia da Educação Infantil. Ed Antroposófica e Monte Azul. São
Paulo, 2014. 
McALLEN, Audrey. Método Extra Lesson. Ed Antroposófica. São Paulo, 2011.
Programa a União Faz a Vida Fundamentos Teóricos e Metodológicos- PUFV E e a BNCC P59
Neste vídeo do canal Papo de Mãe é falado da importância dos desenhos infantis e o que eles podem revelar sobre
as crianças (https://youtu.be/HElezD6XGYA).
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PORTA 
RETRATO

Dicas para o professor:
Fazer com as próprias mãos aproxima as crianças dos processos de transformação e criação. A excessiva
exposição aos meios eletrônicos distância as crianças do reconhecimento do mundo ao seu redor. Nesse processo
os olhos trabalham junto com as mãos, em uma sintonia com o pensar e com o fazer. Ter um produto final, algo
que a criança mesma fez, traz a ela grande satisfação. É importante oferecer desafios que estejam dentro das
possibilidades da criança, pois a partir deste ponto ela vai adquirir atividades para realizar trabalhos mais
complexos, sendo encorajada a continuar. Caso tenha um trabalho que lhe seja muito difícil ela pode ter um
sentimento de incapacidade. É importante orientá-la em pequenos detalhes, tais como quantidade de cola e
quantidade de material.

Para saber mais:
Neste site você poderá ter acesso a reportagem do portal UOL Educação explicando a importância dos trabalhos
manuais. Disponível em: https://bit.ly/33wL9VT acesso em 11/09/2020
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TEATRO DE
FANTOCHES

Competência geral:
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

Competências específicas:
Linguagens - Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica,
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades
sociais e culturais.

Ciências Humanas - Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes
culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes
culturas, em diferentes momentos históricos, e  é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos  e
tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.

Dicas para o professor:
O Teatro de fantoches, teatro de marionetes ou teatro de bonecos é o nome dado ao teatro feito com o uso de
bonecos, todos usados com a manipulação humana, especialmente onde há um pequeno palco montado com
cenário, cortinas e tudo o mais que caracteriza uma apresentação. Esta é uma forma antiga de expressão cultural
e artística, tendo sua origem há mais três mil anos. Estudos indicam que eram usados já no Egito antigo, por volta
de 2000 a.C., onde os fantoches eram fabricados a partir de figuras de madeira conduzidas através de barbante.O
teatro de fantoches é uma ótima estratégia para contar, criar e ler histórias, possibilitando a criança uma maior
interação com sua família, além de ampliar seu processo de aprendizagem. Incentive que eles criem das mais
variadas formas os seus personagens com papelão, pregadores, meias, reutilizando materiais, seguem algumas
inspirações para estas criações.

Link de materiais: 
200 ideias para bonecos de teatro - https://br.pinterest.com/saleteci/bonecos-p-teatro
Transformando caixa de papelão em teatro - https://bit.ly/3ivDag4
Teatro de fantoches - http://www.fabricadebrinquedos.com.br/Teatro_Fantoche1.html
Medidas para teatro de fantoche - https://youtu.be/ceq6OUmmCzs
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Competência geral:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos
ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

Ciências da Natureza - Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética.

Matemática - Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

Dicas para o professor:
Estimular a confecção de jogos de regras e de tabuleiros ajudam a despertar a imaginação e a criatividade das
crianças e seus familiares. Brincar usando objetos, como caixas de papelão, embalagens de produtos, rolos de
papel, tampas e fitas adesivas, possibilitam a autoria da criança, explorando, comparando, construindo, criando.
Nos jogos, a criança começa a estabelecer e entender regras constituídas por si e/ ou pelo grupo. Desse modo,
estará elaborando e resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento. Elas aprendem a esperar a sua vez e
também a ganhar e perder. Nas brincadeiras coletivas aprendemos a reconhecer o outro, a noção de compartilhar
e de respeito, quando as brincadeiras conjuntas acontecem em família, estas fortalecem cada vez mais os
vínculos afetivos.

Você sabe qual é a origem do Jogo da Velha? Há registros dele em escavações feitas no templo de Kurna, no Egito
datadas no século 14. Não apenas foi encontrado registros do jogo da velha nessa região como também na China
antiga, na América pré-colombiana e no Império Romano. No entanto, foi na Inglaterra do século 19 que esse jogo
se popularizou e ganhou esse nome. Quando as mulheres inglesas se reuniam na hora do chá para bordar tinha
aquelas mais velhas que não conseguiam mais fazer este ofício. Muito dessas senhoras já apresentavam
problemas de vista e não enxergavam o suficiente para conseguir bordar. A priori, a solução para conseguirem um
novo passatempo foi jogar o jogo de velha. E é por isso que ele recebe este nome: porque era jogado por velhas.

Link de materiais: 
https://segredosdomundo.r7.com/jogo-da-velha-como-jogar/
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CONTA DA 
TUA JANELA?

Competência geral:
Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ ou verbo-visual (como Libras),
corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles,
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância,
direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las
crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

Dicas para o professor:
A proposta de observação do espaço pela janela pode ser explorada pelas crianças e famílias de diferentes
formas. A linguagem proposta é o desenho, mas pode-se trabalhar com fotografias, pinturas, objetos
tridimensionais – modelando os elementos presentes na paisagem da rua, ou da calçada da casa, etc. Também é
possível trabalhar com a produção de pequenos relatos em forma de texto- o que estou vendo? Como é a
paisagem? Para contextualizar a proposta, pesquise sobre o trabalho dos artistas do movimento Impressionista –
cuja principal característica era representar nas pinturas a incidência direta da luz nos elementos da natureza.
Dentre os artistas, explore as obras do francês Claude Monet (1840-1926) que pintava muitas vezes os mesmos
objetos, para ver como ficavam sob a luz de diferentes horas do dia e diferentes épocas do ano. Explore com os
alunos a possibilidade da criação de pequenos portfólios, com registros diários dos desenhos produzidos, isso
pode enriquecer ainda mais o processo de aprendizagem. Para se inspirar, assista ao videoclipe colaborativo,
proposto pelo artista Lô Borges, onde ele interage com várias pessoas de todo país que cantam e mostram suas
visões da janela de suas casas.

Para saber mais:
Vídeo clipe: “Da Janela Lateral” por Hermes Pardini: https://youtu.be/I7B8yNYDXxk 
Dez obras-chave para compreender Claude Monet: https://www.culturagenial.com/obras-monet/
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VEM DANÇAR!

Competência geral:
Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ ou verbo-visual (como Libras),
corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles,
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância,
direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las
crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

Dicas para o professor:
A dança possibilita que os alunos desenvolvam diferentes domínios do comportamento humano — social,
emocional, corporal e intelectual. Além de ampliar o repertório cultural. Ao pensar em propostas que envolvam a
linguagem da dança, é imprescindível refletir sobre as possibilidades de experimentação do movimento corporal,
apreciação estética e interação com os familiares. Muitas variações são possíveis na experimentação da dança em
atividades remotas. Para crianças menores, proponha brincadeiras que utilizem a linguagem corporal expressiva
por meio de imitações de movimentos básicos como saltar, girar, bater palmas e imitar movimentos de objetos e
animais. Atividades de auto expressão, onde a criança possa se movimentar livremente também são muito
válidas. Sugira sempre canções que abordam o universo lúdico, evite ao máximo músicas da indústria cultural,
com vocabulário adulto. Para crianças maiores, além da auto expressão, já é possível abordar nas propostas
elementos específicos da dança como fluência dos movimentos (níveis altos, médios, baixos), velocidade, peso e
até mesmo diferentes maneiras de compor a dança – pequenas coreografias e improvisação. Explore a apreciação
de diferentes manifestações de dança – indígenas, populares, regionais etc. É interessante também, propor
registros das práticas em dança. Se possível peça para as famílias gravar pequenos vídeos das atividades. Utilize
também registros em desenhos ou pequenos textos. Peça para as crianças desenharem os “passos” que fizerem
na coreografia e improvisação. Por exemplo, um pulo pode ser representado por uma seta para cima, ou um giro
pode ser representado por um círculo amarelo. Dessa maneira, o processo de aprendizagem se torna mais efetivo,
com a criação das chamadas “Partituras Corporais”.

Para saber mais:
Palavra Cantada - Ciranda dos bichos - https://youtu.be/H9fXoZmMHK8
Tiquequê – Se eu fosse - https://youtu.be/YNwT0vilGIs
Palavra Cantada – Yapo - https://youtu.be/rcBvsH7jqnc
Bia Bedran  - Desengonçada - https://youtu.be/qZt7-Yl5rMA
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O ONTEM 
NO HOJE

Competência geral:
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância,
direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Dicas para o professor:
Essa atividade permite trabalhar os sentimentos, a observação, a história. É muito interessante tentar se
aproximar, através de um exercício de imaginação, dos sentimentos e pensamentos que poderiam estar
ocorrendo quando a pessoa foi fotografada.

Para saber mais: 
BITTENCOURT, Circe maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo , Cortez 2008.
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RECRIANDO:
OBRA DE ARTE

Competência geral:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da
atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a
construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

Dicas para o professor:
Incentive os alunos a criarem livremente, sem preocupações com o certo e o errado. Assim eles farão desse
momento uma experiência de experimentação e criação.
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HISTÓRIAS QUE
AS COISAS
CONTAM

Competência geral:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica,
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades
sociais e culturais.

LINGUAGENS

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

MEMÓRIA 
VIVA

Competência geral:
Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ ou verbo-visual (como Libras),
corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles,
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da
atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a
construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

Dicas para o professor:
Recordar bons momentos através de uma foto nos possibilita acessar histórias já esquecidas. A fotografia ganhou
grande destaque em nossa sociedade a partir do século XX, passou a ser usada em documentos, eventos públicos
e privados e hoje convivemos com ela diariamente, por isso é muito importante observar as fotografias e nos
aproximarmos das mensagens, histórias e sentimentos que elas nos trazem. Nesta atividade a fotografia é uma
excelente ferramenta de aproximação da história e da valorização da vida, o patrimônio imaterial de cada um.
Poder contar as próprias memórias proporciona uma ressignificação de acontecimentos passados. 1) Patrimônio
cultural imaterial ou patrimônio cultural intangível é uma categoria de patrimônio cultural definida pela
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e adotada pela UNESCO, em 2003. Abrange as
expressões culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva em respeito da sua ancestralidade, para
as gerações futuras. São exemplos de patrimônio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de
expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. (Wikipédia).
2) No Brasil o  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, cuida dos bens culturais imateriais
reconhecido formalmente.

Para saber mais:
Neste livro estão reunidas histórias de idosas que participaram do projeto Conversa e memórias onde o
compartilhar de dores e alegrias dá novo sentido às vidas dessas pessoas. MELO, Gonçalo Luiz de e Adriana
Rodrigues Domingues. Conversas e memórias, narrativas do envelhecimento. Via Lettera, São Paulo, 2012.
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SUMÁRIO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

CONVIVER com outras crianças e
adultos, em pequenos e grandes
grupos, utilizando diferentes
linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o
respeito em relação à cultura e às
diferenças entre as pessoas.

BRINCAR cotidianamente de diversas
formas, em diferentes espaços e
tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e
diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais.

CONHECER-SE e construir sua
identidade pessoal, social e cultural,
constituindo uma imagem positiva de
si e de seus grupos de pertencimento,
nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e
linguagens vivenciadas na instituição
escolar e em seu contexto familiar e
comunitário.

EXPRESSAR como sujeito
dialógico, criativo e sensível,
suas necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões,
questionamentos, por meio de
diferentes linguagens.

EXPLORAR movimentos, gestos,
sons, formas, texturas, cores,
palavras, emoções,
transformações, relacionamentos,
histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus saberes sobre a
cultura, em suas diversas
modalidades: as artes, a escrita, a
ciência e a tecnologia.

PARTICIPAR ativamente, com adultos
e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da escola e
das atividades propostas pelo
educador quanto da realização das
atividades da vida cotidiana, tais
como a escolha das brincadeiras, dos
materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens
e elaborando conhecimentos,
decidindo e se posicionando.
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SUMÁRIO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

Os Campos de Experiências possibilitam apreender o mundo a partir da
inserção em experiências culturais, científicas, artísticas, de movimento,
tecnológicas, tanto aquelas iniciadas pelas crianças como as propostas
pelos educadores.

Para saber mais:
"Práticas de apropriação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo Programa A União Faz a Vida"
do livro "Fundamentos Teóricos e Metodológicos" - página 59.
Site - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-campos-de-experiencias.



EI 02 TS 01

GRUPO POR FAIXA ETÁRIA:
01 BEBÊS 
(0 a 1 ano e 6 meses)
02 CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
03 CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:
EO O eu, o outro e o nós
CG Corpo, gestos e movimentos
TS Traços, sons, cores e formas
EF Escuta, fala, pensamento e imaginação
ET Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações

Posição da habilidade na
numeração sequencial do
campo de experiências para
cada grupo/faixa etária.

ETAPA DE ENSINO:
Educação Infantil

*Refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento
proposto no campo de experiências: "Traços, sons, cores e formas" para
crianças bem pequenas.
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SAIBA MAIS E DICAS
Francesco Tonucci: a casa como lugar de
brincadeira e aprendizado durante a pandemia
- https://bit.ly/39UC22A.

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES: FREEPIK.COM / CANVA.COM
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