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Contexto de aplicação 

Nossa UE está localizada em São Conrado/RJ

Atendemos a 600 crianças distribuídas em 2 turnos (manhã e tarde).

Somos uma escola de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, contamos com
10 salas de aula, sala de leitura, sala de artes, sala de psicomotricidade,
laboratório de informática, quadra poliesportiva, sala dos professores,
banheiros e secretaria/direção.

Diretora: Marlucia Conceição Adjunta: Mariana Amorim

O presente projeto foi realizado nas 4 turmas de 1º ano das Professoras
Regina Lúcia e Fernanda Christina, totalizando 120 alunos atingidos, durante
o mês de julho/2019.



Foco do projeto 

Reciclagem de garrafa Pet, desenvolvendo a ludicidade na sala de aula;

Apresentar o fonema S de maneira lúdica;

Despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem; 

Realizar um trabalho interdisciplinar (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes e Ed. Física;

Estimular a leitura e a escrita.

Estimular o raciocínio lógico-matemático.

Trabalhar diferentes tipos de texto (convite)



Justificativa do projeto 

O processo de alfabetização é um momento muito especial na vida de uma
criança. Quanto maior o seu interesse e o seu envolvimento, melhores são os
resultados.

Infelizmente nem todas as famílias são letradas, e muitas vezes o único
lugar onde as crianças tem contato com a leitura e a escrita é a escola.

Pensando em tornar esse processo cada vez mais lúdico, as professoras do
1º ano aproveitaram o lançamento de um fonema novo para inovar e cativar seus
alunos, aproveitando também para trabalhar com interdisciplinaridade. Trabalharam
a reciclagem junto com Professora Regina de Artes. Levando os alunos a
perceberem que podemos reaproveitar algumas coisas que utilizamos no nosso dia-
a-dia.



Desenvolvimento

1º dia: As professoras levam para as turmas uma boneca confeccionada com
garrafa PET e a nomeia como Comadre Sebastiana.

A Comadre Sebastiana adora dançar! Enquanto está se apresentando,
faz sempre o seguinte som: sssssssssssss

Uma criança desenha a Sebastiana para ser colocada no mural da sala
como palavra chave. Surgem outros exemplos de palavras que iniciam com o
mesmo som que a Sebastiana faz.

2º dia: As turmas trabalham as partes do corpo usando a Sebastiana.
Músicas como “Cabeça, ombro, joelho e pé” e “Boneca de lata” também
foram usadas como estímulo.



3º dia: Os alunos trazem garrafas PET para a escola a fim de que cada um
tenha a sua própria Sebastiana. Foram elaboradas situações problema
envolvendo a quantidade de garrafas recebidas: “As meninas trouxeram X
garrafas e os meninos Y, quantas garrafas temos ao todo?” “Temos X garrafas
e Y alunos. Vão sobrar ao faltar garrafas? Quantas?” “Se eu arrumar as
garrafas em sacolas que só cabem 5, quantas sacolas vou precisar para
guardar todas as garrafas?” “Cada Sebastiana tem 2 olhos. Quantos olhos
teremos que fazer para todas as Sebastianas?”

4º dia: As bonecas são confeccionadas e começam os ensaios para a dança
da Festa Julina, que será a “Dança da Comadre Sebastiana”

5º dia: As crianças fazem coletivamente um convite aos pais e familiares
para que venham à escola assistir a dança. São elaboradas pequenas frases a
partir do contexto da Comadre Sebastiana.

6º dia: Finalmente chega o grande dia: A Festa Julina. Os alunos se
apresentam e fazem o maior sucesso!



Registros de desenvolvimento do  projeto

Palavra chave

Esquema corporal





Inicio da confecção das 

Sebastianas
Resolução de problemas Sebastianas prontas!

Convite para a Festa Julina

Chegou o grande dia!





Recursos utilizados para realização do projeto 

Garrafas PET, sucata, retalhos e apliques, latas, tampas de 
garrafas doados pela escola, professores e alunos. 

Aparelho de som, músicas, quadro branco e caderno dos 
alunos para registros.



Avaliação e Resultados
Todos positivos, as crianças fizeram a relação grafema/fonema; identificaram o símbolo 

e o som do S, escreveram palavras usando os fonemas lançados anteriormente e desenvolveram 

mais autonomia de escrita.

Através de brincadeiras e danças aprenderam o esquema corporal e desenvolveram o 

seu raciocínio lógico com atividades concretas na resolução de situações problema.

A questão da sustentabilidade também foi abordada dando-se um novo uso para os 

materiais que seriam jogados no lixo. A partir daí surgiram novas idéias e novos Projetos de 

reciclagem nas aulas de artes.



Conclusões

O processo de ensino-aprendizagem deve ser sempre bem lúdico e
dinâmico, despertando o interesse dos alunos.

Para que uma criança aprenda, é necessário que o conteúdo
lecionado faça sentido e seja significativo para ela. Mesmo nas atividades
mais corriqueiras, sempre é possível inovar e criar um novo significado para
os alunos.
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