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Foco do projeto 

 Envolvimento das famílias na escola

 Origem do povo brasileiro

 Trinômio: afetividade, memória e alimentação

 Estímulo à leitura e à escrita

 Autoria de sua história

 Valorização do saber cultural

 A importância da participação das famílias na aprendizagem do seus filhos

 A importância da integração entre professores de outras disciplinas e 

demais profissionais da escola.



Contexto de aplicação 
- O CIEP está localizado no bairro do Humaitá, na Zona Sul da Cidade do Rio de

Janeiro. É uma escola bilíngue desde 2015.

- Trabalhamos com crianças da Educação Infantil até o 6º ano, divididas em 18 turmas,

atendendo em torno de 512 Alunos.

- A escola conta com pátio, horta escolar, auditório, Sala de Leitura, Sala de Artes, Sala

de Música, Sala de Informática, parquinho e quadra de esportes.

- A equipe gestora é constituída pela Diretora Geral, duas Diretoras Adjuntas e uma

Coordenadora Pedagógica.

- São 36 Professores que ministram as aulas subdivididos entre as turmas no Colégio.

- O público impactado pelo projeto: Foi a turma de Educação Infantil 51, as famílias dos

respectivos alunos, demais professores e funcionários do CIEP, e convidados especiais.

- O período em que esse projeto foi desenvolvido em nossa escola foi de 3 meses (agosto,

Setembro e Outubro).

O PROJETO DA HORTA ESCOLAR ACONTECE EM NOSSA ESCOLA HÁ 28 ANOS.



Justificativa do projeto 

 O projeto tem o propósito de realizar a troca de experiências, assim como

aproximar os pais e responsáveis da vida escolar dos seus filhos, netos...

trazendo suas experiências e vivências. É da natureza da criança querer

experimentar, manusear, investigar, descobrir... Portanto, as atividades

desse projeto foram desenvolvidas de forma a buscar a participação ativa

dos alunos de maneira lúdica e a integração das outras áreas, como a sala

de leitura e a horta escolar.

 O projeto evidenciou a importância de buscar novas alternativas para o

desenvolvimento de um trabalho dinâmico e coletivo envolvendo escola e

comunidade na aprendizagem das crianças.



Objetivo do projeto 
 Conhecer um pouquinho da história de cada família, por meio dos relatos de suas memórias;

 Desenvolver as atitudes de interação e o respeito ao “outro”;

 Estimular a capacidade de concentração;

 Desenvolvimento da percepção visual;

 Ampliar o vocabulário, por meio da leitura de receitas, realização de leitura por símbolos de

embalagens de produtos e ingredientes e criação de uma história para a confecção da

animação;

 Sentir as texturas, os sabores, os cheiros...

 Vivenciar as medidas, as quantidades, as contagens orais e as noções de tamanho;

 Afetividade – compartilhamento de histórias e saberes;

 Identificar as letras do alfabeto com os ingredientes usados nas receitas;

 Identificar a palavra chave na receita trabalhada (BOLO, CUPCAKE...);

 Reconhecer e aprender a ler uma receita (título, ingredientes, rendimento, modo de fazer,

utensílios usados para preparo da receita etc...).



Ponto de partida...
No primeiro semestre, trabalhamos com os temas “minha família”, “o povo brasileiro”,
“higiene bucal e corporal”, “alimentação saudável” e, também, com a horta escolar. No
segundo semestre o disparador foi o tema “memórias das minhas férias”. Os alunos levaram
para casa um saquinho de férias com a finalidade de juntar coisas das suas férias. Assim, se
tivessem sido convidados para algum aniversário, deveriam guardar o convite no saquinho;
se tivessem chupado um picolé gostoso, deveriam guardar o palito no saquinho; e tudo mais
que o aluno quisesse guardar dentro do saquinho para que, na volta às aulas, essa atividade
pudesse ser socializada com a turminha na roda de conversa. Achei que os saquinhos não
iriam voltar, mas foi uma grata surpresa ver a participação e o compromisso que os pais
tiveram com a escola. Foi então que resolvi fazer um projeto mais ousado, o projeto,
envolvendo família, memórias e alimentação. Afinal, comida é presente, passado e futuro.
Comida é memória, é identidade.



Confeccionamos cartazes, fizemos textos coletivos, expusemos os rótulos dos produtos que seriam
utilizados e as escritas das famílias, trabalhamos com a leitura gestáltica, as crianças passaram a
reconhecer palavras chaves (Cupcake, Empadinha, Bolo, Cuscuz salgado....)
Para que houvesse o envolvimento de todos os pais dos alunos nesse novo projeto, pedi que me
enviassem as suas memórias gustativas, pelo caderno de recados, pelo WhatsApp da turma, para o meu
E-mail ou por qualquer outro meio.
Após receber as memórias gustativas dos familiares, eu li cada uma delas para as crianças e, por meio de
sorteio, cinco foram selecionadas para serem preparadas em nossa cozinha experimental, construída
pelos Parceiros da Educação.
Até que chegasse o dia do preparo da receita, em sala de aula, conversei com as crianças sobre os
ingredientes que seriam utilizados e como deveria ser feita a correta higienização dos alimentos e
ingredientes.
No dia da preparação da receita na cozinha experimental, a receita escrita que seria preparada foi
distribuída aos pais e responsáveis presentes, como forma de compartilhar as memórias e facilitar o
acompanhamento do preparo. E fiquei imensamente feliz ao receber o retorno das mães que chegaram
em casa e fizeram a receita, prova do envolvimento de todos.

Desenvolvimento/Tecnologia...



Um encontro de saberes, sabores, aromas e afetos.



Pais participando da vida escolar dos seus filhos na cozinha 
experimental e na horta... Espaço de trocas e aprendizado.



Hora da degustação. Os alunos puderam sentir desde o cheiro, 
a textura, o paladar...

O que se aprende na escola, se faz em casa...



Memórias, receitas, embalagens, textos coletivos, leitura 
gestáltica... Palavras... Muitas palavras...



Recursos utilizados para realização do projeto 
• Recursos humanos: pais, responsáveis, alunos, professores...
• Cozinha experimental
• Os ingredientes das receitas
• Utensílios usados para os preparos das receitas
• Roupas apropriadas: Doima, avental  e touca.
• Histórias de literatura infanto-juvenil.
• Horta escolar
• Cartazes
• Livro de receitas “Doces memórias”
• Animação – computador , desenhos , alunos
• Técnicas de preparos das receitas
• Histórias contadas pelos pais
• Textos coletivos
• Fotos de alimentos
• Vídeos



Resultados
Dentre todas as etapas da culinária, a que mais empolgava os alunos foi o preparo da
receita, feita na cozinha experimental da escola com seus pais ou responsáveis.
Depois de toda a preparação, chegava a hora da degustação.
Durante toda a ação culinária, a satisfação e alegria dos alunos e dos pais eram
visíveis nos seus rostos. As crianças estavam empenhadas em participar e aprender
com o projeto.
Foi muito gratificante ver os pais se envolvendo e participando com muito carinho no
projeto por meio de atividades registradas em fotos, vídeos, na agenda de recados. O
afeto, envolvido na memória e na forma com que as receitas são guardadas e
passadas através das gerações, foi observados nos relatos enviados pelos pais.
Pude assistir momentos em que percebi o quanto os alunos tinham aprendido, à
medida que os alunos estavam manuseando um livro, uma receita, as embalagens...
estavam lendo através das imagens e verbalizando o que estavam vendo.
Assim percebi que a aprendizagem da leitura precisa ser enriquecedora para que os
alunos possam se desenvolver como sujeitos ativos e criativos da sua aprendizagem.



O aluno da Educação infantil precisa perceber que através dos sentidos (ouvir, ver, cheirar, tocar,
saborear) e das informações apreendidas irá compreender o mundo que o cerca e terá
significado na leitura. Com esse projeto pude levar meus alunos a perceberem quantas palavras
já conheciam com a leitura gestáltica e a despertar o seu desejo de descobrir e aprender a ler
novas palavras.
A leitura na Educação infantil é muito mais do que decifrar palavras, mas também é atribuir
significado ao que se está vendo, seja através da decodificação das palavras ou da interpretação
das imagens, para os que ainda desconhecem a linguagem escrita, porque a leitura é uma
construção de sentidos. A leitura através desse projeto surge de forma prazerosa, enriquecendo
o aluno em vários fatores: leitura, imaginação, emoções, ampliação do vocabulário, além de
permitir que ele entre em um universo letrado de que irá se apropriar aos poucos.
Ler é buscar significado.
Esse projeto poderá ser desenvolvido também em escolas que não tenham a cozinha
experimental. A professora poderá confeccionar com os alunos, o fogão, a geladeira, a pia e o
micro-ondas, utilizando caixas de papelão, por exemplo; poderá também confeccionar os
cartazes das receitas e dos utensílios utilizados, levar os ingredientes apresentados na receita;
e, por fim, os pais poderão contar as suas memórias em rodinha e levar seus quitutes já prontos
para degustação com a turma.
A cultura e a aprendizagem podem ser passadas de forma prazerosa, com emoção e com
envolvimento das famílias, compartilhando memórias de forma significativa. A aproximação das
famílias com escola apoia os alunos e transforma a educação.



Produtos finais....
Memórias afetivas dos pais



Livro “Doces memórias” patrocinado pelos parceiros da Educação.



Animação feita sobre as emoções vividas na cozinha experimental



Relato dos pais



Conclusões
O projeto demostrou que a criança é movida por sua curiosidade e pelo desejo de aprender, tornando 
a aprendizagem muito mais participativa e lúdica.
Memórias gustativas fortaleceram os laços afetivos dos pais na aprendizagem  do seu filho, com a 
professora  e com a escola.
As práticas vivenciadas permitiram que a leitura e a produção de textos coletivos se estabelecessem 
com funções sociais definidas. O projeto fortaleceu a relação teoria e prática vivenciada. Foi um 
projeto que fez sentido para os alunos. Estou muito feliz com o resultado e por termos alcançado os  

objetivos com o projeto. 

Toda escola poderá propor projetos que aproximem mais os pais da vida escolar do seu filho.

Projeto futuro:
“Hoje é dia de história”   A professora propõe duas vezes ao mês, que  a mãe, o pai ou responsável 

vem para escola  contar uma história lida ou de memória com seu próprio filho(a) a toda turma . Esse 
projeto pode aproximar a  família dos  livros literários, trabalhar  a oralidade e engajar os pais a 
serem mais participativas no processo de aprendizagem dos seus filhos , reforça os laços afetivos e 
envolver a escola –família para uma educação significativa e prazerosa.
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