Jardim Escola Municipal Peixinho Dourado
Projeto Então é Natal
Professora: Carolina Palhas de Souza Turma: Maternal Turno: 1º turno Ano: 2013
Bimestre: 4º bimestre Duração: 3 semanas - 18.11.2013 até 13.12.2013
DATAS COMEMORATIVAS:
 Natal
JUSTIFICATIVA:

O Projeto tem por objetivo desenvolver o espírito natalino nos alunos, mantendo as chamas da alegria, da
esperança e da confraternização. Nele, procura-se resgatar os saberes e abordar sobre o tema Natal de forma
criativa, dinâmica e lúdica, buscando compartilhar experiências. Aqui vemos que é possível trabalhar o
Natal sem apologias ou desrespeito a qualquer religião, em especial com as crianças pequenas, que se
apegam e se interessam pelos objetos (símbolos) do Natal pelo concreto e não pelos conceitos ou por
significados impostos. O educador deve levar em consideração o respeito à diversidade, além do
detalhamento de como o tema será trabalhado.
ÁREAS:

1. LINGUAGEM ORAL E ESCRITA;
Objetivos:







Conhecer e comentar sobre situações partilhadas pelo grupo, no momento presente.
Conversar, comentar e relatar situações partilhadas pelo grupo no futuro e no passado
Ouvir , reproduzir e transmitir textos, oralmente ( histórias, recados, poemas , poesias e etc.)
Criar, registrar e ler signos gráficos ou não produzidos individualmente e com o grupo.
Criar, oralmente, textos diversos.
Descrever e interpretar imagens visuais.



Interagir com materiais impressos variados, visualizando a forma escrita de palavras e frases.

Atividades:










Roda de conversa sobre o natal.
História do natal;
História dos símbolos do natal.
Lista de presentes.
Carta para o papai noel
Letras de músicas natalinas (Noite Feliz, Deixei meu sapatinho e etc..)
Vídeo desenho sobre o Natal.
Vídeo do DVD da XSPB 9 – Especial de Natal.
Roda de conversa sobre o ano que vem e sair para conhecer as turmas de jardim I

2. MATEMÁTICA;
Objetivos:
 Descobrir e descrever as propriedades físicas ( atributos) de objetos, pessoas e substâncias.


Comparar objetos , identificando as semelhanças e diferenças entre eles



Comparar quantidades de elementos de dois conjuntos, fazendo a correspondência termo a termo.

Atividades:

3. NATUREZA E SOCIEDADE;
Objetivos:


Estabelecer relações de semelhanças entre o corpo humano e os outros seres vivos e a matéria
inanimada.

Atividades:


Comparar o corpo do papai Noel com o das crianças.

4. MOVIMENTO;
Objetivos:
 Experimentar as possibilidades e os limites do próprio corpo exercitando movimentos amplos.
Atividades:

5. ARTES;
Objetivos:
 Ilustrar textos criados oralmente.
 Observar, explorar e descrever os elementos do meio ambiente, concretamente e através da representação
bidimensional e tridimensional.
 Produzir, coletivamente, projetos artríticos relacionados a um tema gerador.

Atividades:





Ilutar as músicas de natal.
Produzir enfeites para árvore de natal.
Produzir uma árvore de natal feita com papel pardo.
Produzir uma árvore utilizando cd recicláveis.

6. MÚSICAS;
Objetivos:
 Ouvir cantar e dançar músicas diversas.

 Desenvolver a percepção e a discriminação auditiva.
Atividades:
 Músicas natalinas
7. CULMINÂNCIA
 Festa de encerramento.

8. CRONOGRAMA
Data

Dia da semana

Atividade

18.11.2013

Segunda –feira

 Roda de conversa sobre o
natal.

19.11.2013

Terça-feira

20.11,2013

Quarta-feira

 Feriado

21.11.2013

Quinta-feira

 Árvore de natal com cd
usado

22.11.2013

Sexta-feira

 História sobre os símbolos
do natal

25.112013

Segunda-feira

 Vídeo XSPB 9 – Especial
de natal

26.11.2013

Terça-feira

 Escrever cartas para o
papai noel

27.11.2013

Quarta-feira

 Brincadeiras natalinas

28.11.2013

Sexta-feira

 Lista de presentes para o
papai noel.

02.12.2013

Segunda-feira

03.12.2013

Terça-feira

04.12.2013

Quarta-feira

05.12.2013

Quinta-feira

 Montar um árvore com
papel pardo
 Apresentar e lustrar a
música Noite Feliz.
 Comparar o corpinho do
papai Noel com o corpinho
das crianças
 Reunião de pais

06.12.2013

Sexta-feira

 Concelho de classe

09.12.2013

Segunda-feira

 História sobre o
natal.

 Roda de conversa sobre o
ano que vem e sair para
conhecer as turmas de
jardim I

10.12.2013

Terça-feira

 Apresentar e ilustrar a
música Deixei meu
sapatinho

11.12.2013

Quarta-feira

 Desenho sobre o natal.

12.12.2013

Quinta-feira

Eleição de diretores

13.12.2013

Sexta-feira

Festa de enceramento

