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Projeto Formatura
1. Atividades


Discussão sobre o Projeto

2. O que vamos fazer?





Escolher um tema
Convidar os pais e família para a formatura.
Fazer teatro, coral, convites, cartazes, murais, diplomas, bilhetes.
Votar para escolher: orador, madrinha, paraninfo, jura mentista, professores
e funcionários homenageados

3. O que queremos saber?



Porque existe uma formatura?
Porque na formatura existe paraninfo, madrinha, orador e jura mentista?

4. Entrevista


Entrevistar adultos e crianças que já se formaram para colher
informações
Preparar com antecedência as perguntas. Exemplo: Você gostou da sua
formatura? Qual foi o tema escolhido? De que mais você gostou? Sua
família gostou? Qual a profissão que você vai escolher?

5. Outras Atividades



Assistir um vídeo de formatura para os alunos conhecerem.
Discutir e opinar sobre as observações feitas.

6.

Organização da Festa



Elaborar a lista de sugestões do programa e as atividades a serem apresentadas
na festa.
Decidir o dia, hora e roupa para a formatura com os pais, alunos e diretoria.
Escolher músicas juntamente com os alunos.
Criar um coral das crianças com músicas conhecidas ou criadas por elas.
Levantar temas e escolher um para a festa da formatura.
Criar o Hino da Escola.







7. Despedida da Escola
Ser criança que coisa boa!
Ser feliz, brincar e cantar.
Aqui nós aprendemos
A ler e a escrever.
Obrigado Professores
Pelo carinho e dedicação
Vamos trazê-los bem guardadinhos
Dentro do nosso coração.
Adeus meus coleguinhas
Amigos e professores
Adeus escola querida
Nunca mais eu a esquecerei.
8. Dramatização






Definir a peça de teatro a ser apresentada no dia da festa.
Escolher os personagens.
Criar o próprio texto-reconto da história.
Encenar o texto escolhido.
Escolher e confeccionar as fantasias.

9. Ornamentação da Festa


Escolher um tema para a festa e trabalhar em cima deste tema, ornamentação e
lembrancinhas.
Sugestão de temas: Galinha Pintadinha, Circo Mágico, Contos de Fada, Anos 60,
Jardim Encantado, Mágico de Oz, Saltimbanco, Corujinhas Sapecas, Musical (escolher
um tema), Ruth Rocha, Fundo do Mar, Pequeno Príncipe, Alice no país das
Maravilhas...
 Planejar com as crianças como será feita a ornamentação para a formatura.
 Compra de materiais para ornamentação.
 Confeccionar os murais, usando diversos materiais e técnicas (colagem, tinta,
reciclagem etc.) para a ornamentação.
 Montar o roteiro da festa.
 Escolher os juramentos, mensagens e agradecimentos.

10. Confecção do Convite




Conversar com as crianças, apresentando diversos tipos de convite
Levantar e definir itens para inseri-los no convite da turma.
Escrever os textos e as homenagens aos pais, amigos, funcionários, diretoria e
monitores.





Criar o modelo do convite.
Definir o número de convites para criança.
Distribuir os convites.

11. Convite de Formatura

