GT Educação Infantil
Assessoria: Psicóloga Daniela Cifali
Objetivo geral: Refletir sobre a superação da violência, a partir do mundo da educação,
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, através da
participação e do exercício da cidadania, produzindo textos, vídeos e outros subsídios que
sintetizem as reflexões e ações geradas a partir do tema.
PROJETO:
Escutando a voz das crianças.
OBJETIVO GERAL:
Dar voz às crianças, a fim de reconhecer/administrar os sentimentos com a finalidade do convívio
em harmonia conquistando a paz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Demonstrar os sentimentos através de falas, relatos e conversas;
Aprender a ouvir o outro e respeitar sua opinião, mesmo sendo diferente da sua;
Construir regras e sanções para o convívio da turma.
METODOLOGIA:
Leitura de histórias;
Dinâmicas;
Relatos diários e registros;
Cartazes;
Encenações.
CRONOGRAMA:
O ano todo.
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS:
Vídeo, TV, Livros, etc.
AVALIAÇÃO:
Anotações e observações diárias dos alunos.
Integrantes do Grupo:
Fernanda Gulart, Luana do Couto, Salete Silva, Agata Buss.
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GT Educação Infantil
Assessoria: Psicóloga Daniela Cifali
Objetivo geral: Refletir sobre a superação da violência, a partir do mundo da educação,
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, através da
participação e do exercício da cidadania, produzindo textos, vídeos e outros subsídios que
sintetizem as reflexões e ações geradas a partir do tema.
PROJETO:
Meu cérebro e suas funções.
OBJETIVO GERAL:
Conhecer de que forma se manifestam as emoções.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Trabalhar o autocontrole;
Saber lidar com a manifestação das emoções;
Proporcionar diálogos para a resolução de conflitos.
METODOLOGIA:
Como recurso será utilizado o livro “o cérebro e seus moradores”, através de fantoches e
atividades lúdicas como produção textual coletiva nas rodas de conversa, carômetro, mediação
dos colegas entre os colegas através de diálogo.
CRONOGRAMA:
Será trabalhado no ano letivo, integrado a outros projetos.
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS:
Livros, material gráfico, fantoches.
AVALIAÇÃO:
Uma avaliação contínua nas relações e brincadeiras.
Integrantes do Grupo:
Marlene Schmitz, Rosângela Nunes, Denise Bigolin, Luana da Silva.
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