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Objetivos do projeto 

A busca por excelência acadêmica e pela formação integral dos nossos alunos fez com
que adotássemos a prática de trabalho com Projetos Temáticos, esse ano, tínhamos nos
proposto a desenvolver o tema “Pequenos Cientistas”. No entanto, em virtude da
suspensão das aulas por conta do COVID 19, a unidade escolar buscou estratégias para
acolher, ouvir e fortalecer o vínculo com as famílias encurtando as distâncias estabelecidas
pelo isolamento social.

Mesmo remotamente, conseguimos manter o nosso projeto, acreditando no resultado
pedagógico obtido através da construção feita pelos alunos, do trabalho colaborativo entre
eles, focando no seu protagonismo. Baseados nos trabalhos que já desenvolvíamos nas
aulas presenciais.

O professor como incentivador, orientador e participante ativo do grupo. Independente
da faixa etária com que atua, conseguiu superar distâncias e descobrir através do ensino
hibrido, muitas possibilidades, algumas das quais, aqui vamos apresentar.



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 a Educação Infantil até o 6° ano em 18 turmas atendendo 518 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 uma Coordenadora

Pedagógica.

São 32 professores que ministram as aulas subdivididas em suas respectivas turmas na escola. São

5 funcionários e 9 funcionários terceirizados.

As turmas envolvidas nos projetos “Oralidade na Educação Infantil” e na campanha “ #ForaCorona

#CoronaOut ”, foram a de Educação Infantil de 5 anos, da professora Magda (EI 51) e a 1401, da

professora Amália. Os projetos foram desenvolvidos ao longo do ano de 2020.



Objetivo do projeto 

Oralidade na Educação Infantil

Proporcionar ao aluno da Educação Infantil (5 anos) o contato com
diferentes formas de brincar e assim o mesmo poder vivenciar experiências
nas diversas áreas de conhecimento.

 Desenvolver a Linguagem Oral e Corporal

 Ampliar o canal de comunicação com as famílias

 Fortalecer o vínculo com os alunos e suas famílias



Descrição da prática

Oralidade na Educação Infantil
Visando ampliar os canais de comunicação com as famílias

disponibilizamos do aplicativo Whats App com grupos de turmas.

Através do aplicativo houve um fortalecimento do vínculo afetivo assim
como os alunos poderem participar das atividades propostas pelos
professores.

O Whats App foi uma ferramenta essencial no desenvolvimento das 
atividades orais realizadas pelos alunos.



1ª FASE

Todas as aulas têm como
introdução uma história de
acordo com o tema abordado.

Os temas foram:
• A história do meu nome;
• Experiência do feijão;
• Alimentação ;
• Atividades lúdicas com letras;
• Atividades impressas, dentre

outras.



2ª FASE

Os alunos deveriam gravar voz ou vídeo 
para mostrar a atividade. Sempre na 
aula seguinte mostrava o que os alunos 
tinham feito pois assim seria um 
estímulo para os outros alunos fazerem 
também. As atividades orais foram se 
desenvolvendo de forma natural, a 
partir das propostas feitas pela 
professora. Com isso, muitos alunos 
também gravavam vídeos , ou vozes 
para  mandar algum outro recado que 
não era ligado ao tema da aula.



3ª FASE

Na Semana da Educação Infantil realizada em agosto o
tema da 2ª CRE foi Contação de História. A Equipe de
Educação Infantil composta pela professora regente,
professora de artes e de inglês, sempre trabalha as
histórias em suas aulas . Então o tema era mais que
adequado. A leitura de histórias já faz parte do cotidiano
das crianças em sala de aula, assim como, faz parte
também do cotidiano das famílias através do Projeto Ler.
O projeto consiste em os alunos levarem livros nos finais
de semana para que a criança leia com os responsáveis.
Com a pandemia o projeto não pôde ser realizado , mas
conseguimos através das histórias contadas toda
semana, que a família participasse junto com os alunos.
Através desse incentivo propomos aos responsáveis que
gravassem lendo para seus filhos ou que contassem
alguma história oral, que ouviram na infância para seus
filhos. O resultado foi maravilhoso. Nas aulas de artes on
line foram propostas muitas atividades e uma delas foi
fazer os personagens do folclore que deram um gancho
para as crianças contarem histórias através dos fantoches
feitos por elas mesmas.



AS VOZES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

https://www.youtube.com/watch?v=qvKA8s3ddQI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qvKA8s3ddQI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VTOILsQONLE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VTOILsQONLE&feature=emb_logo


Resultados

Com todas essas propostas foram feitos dois vídeos nos quais os alunos da Educação Infantil 
aparecem falando sobre determinado assunto e contando histórias. A participação dos 
responsáveis foi primordial nas propostas. Eles participaram efetivamente do processo.
Nos vídeos a linguagem oral foi utilizada em diversas situações comunicativas. Expressando 
– se oralmente a criança amplia seus horizontes de comunicação, exercita o pensamento, 
socializa-se, organiza a mente , expõe as suas ideias, sentimentos e emoções.
Na BNCC a oralidade  é um eixo de Linguagem Oral e Escrita. Em sala de aula trabalhamos 
na roda de conversa, na contação das histórias , nas músicas, brincadeiras, etc. Com a 
pandemia descobrimos outra forma de trabalhar a oralidade que também pode ser levada 
para as aulas presenciais .Gravar vídeos estimulam as crianças a falar e a tecnologia pode 
ser usada a nosso favor.



Magda Alves de 
Figueiredo

PEI 
magdaaf9@gmail.com

Tel: 996152802

mailto:magdaaf9@gamil.com


Objetivo do projeto 

#ForaCorona #CoronaOut

 Enfrentar de forma direta, pedagógica e emocional o COVID 19 e a
quarentena

 Incentivar e valorizar o protagonismo infantil/ juvenil

 Fortalecer o vínculo com os alunos e suas famílias

 Engajar os alunos nas causas sociais



Descrição da prática

#ForaCorona #CoronaOut

Mal começou o ano e já estávamos enfrentando algo muito novo,
uma pandemia. Todos em casa e como lidar por um tempo
impreciso com o trabalho da escola à distância? Como trabalhar
com os alunos cercados por um novo vírus? Como lidar com
questões práticas e emocionais? Qual a compreensão dos alunos
em relação aos novos fatos?



1ª FASE

Enfrentar de forma pedagógica e 
direta sem esquecer da 
necessidade de externar 

pensamentos e emoções. Muitos 
encontros online. Muitas aulas 

postadas e nasceu o Projeto 
#ForaCorona #CoronaOut. 

Alunos pesquisaram, registraram 
e deram dicas sobre cuidados e o 

que fazer em casa. 

https://padlet.com/amaliamaria/u5kws15s18qgd8ke
https://padlet.com/amaliamaria/u5kws15s18qgd8ke


2ª FASE

Montamos um formulário 
informativo que viajou 

além do que 
esperávamos. Foi além da 

nossa escola, cidade, 
estado e país, chegou aos 

cinco continentes. 
Montamos um mapa para 

acompanhar o trajeto.

https://forms.gle/PMeh2Qk4jEbiHK41A
https://forms.gle/PMeh2Qk4jEbiHK41A


3ª FASE
A alegria de colaborar de 

alguma forma e ver o 
trabalho seguindo, estava 

sempre no rostinho de cada 
aluno, nas vídeo 

conferências.
Esta revista de histórias em 
quadrinhos nasceu nesse 

projeto, que além dela tem, 
um mural, formulário e 

mapa. Esperamos que você 
goste como nós gostamos de 

fazer.

https://www.yumpu.com/pt/document/read/64891862/hq-foracorona
https://www.yumpu.com/pt/document/read/64891862/hq-foracorona


Resultados

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1vTbGkb6QuWdISI5I96ln1EMSxm299ppi&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1vTbGkb6QuWdISI5I96ln1EMSxm299ppi&usp=sharing


HORTA 
Novos passos...

Nossa horta está completando 30 anos. No momento de

pandemia, está longe dos olhos e mãos dos alunos.

Sempre foi um campo rico de aprendizagem e

experimentação. Como continuar com o trabalho da horta

de forma online? Esse desafio foi colocado aos alunos,

conversamos sobre o que podemos fazer nela e o que

poderíamos fazer nas nossas casas. Cada aluno buscou

suas plantas para mostrar aos colegas. Começamos a

fazer atividades com esse tema e montamos nosso mural

virtual. Ao apresentarmos esse mural aos demais

professores, tivemos uma feliz surpresa da grande

participação de todos. Hoje, esse mural mostra nossa

horta que é virtual por não existir toda ela num só lugar,

mas é física nas casas de cada um e no nosso CIEP.

https://padlet.com/amaliamaria/plcxhr9mai4yhr8f
https://padlet.com/amaliamaria/plcxhr9mai4yhr8f


Amália Maria Mattos 
de Araújo

amaliamaria@gmail.com

mailto:amaliamaria@gmail.com

