PROJETO PEDAGÓGICO AURI VERDE – 2017
INFORMAÇÕES BASICAS
Unidade: CEI Auriverde Cocaia
Agrupamento: Mini Grupo II B - Faixa etária: Entre 3 e 4 anos
Professor: Roseli Ferreira da Silva
Coordenador: Daiane Coutinho

O PROJETO
VIVENCIANDO EXPERIÊNCIAS
DIAGNOSTICO
As crianças dessa faixa etária demonstram muita curiosidade e anseio por novas descobertas. É uma turma
ativa que necessita desenvolver algumas questões relacionadas ao comportamento para convivência coletiva
harmoniosa, hábitos de higiene, autonomia e socialização.
JUSTIFICATIVA
A vivência de experimentos, pouco é explorada na educação infantil e tais experimentos podem propiciar
muito no desenvolvimento integral da criança, levando em consideração a curiosidade e a vontade de
conhecer o mundo que os cerca.
OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Este projeto tem como objetivo despertar e aguçar a curiosidade das crianças através de experimentos
individuais e coletivos, de forma que contribua para o seu desenvolvimento integral e agregue diferentes tipos
de conhecimentos e proporcione ricas experiências.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
•
•
•
•

Manipular materiais diferentes e conhecer experimentos
Desenvolver autonomia, respeito e cuidado com os materiais.
Participar de diversas situações de pesquisa e experimentos.
Trabalhar valores, respeitando as diferenças e ter noções de espaço e lateralidade.

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
Atualmente apresentam comportamento de agressividade, agitação e
Situação
curiosidade.
Metas
Mais calmos, melhor tempo de espera e mais autônomos.
Observando e registando seu comportamento em momentos de atividades e
Indicador
brincadeiras.
Meios de verificação
Registros e observações

PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA
Colaboração com materiais recicláveis, participação na mostra cultural e criação da árvore genealógica para o
dia da família.

ATIVIDADES
Atividades
Experimento com fósforo
e geleca
Evaporação
Vulcão

Descrição
Iremos realizar a atividade juntos onde cada criança poderá manusear os itens
utilizados na atividade.
Esta atividade será desenvolvida por etapas, onde as crianças farão o
acompanhamento junto com a professora e faremos observações.
Será discutido sobre o tema em roda de conversa e iremos desenvolve –lo juntos.
A confecção do vulcão e será por etapas.

CRONOGRAMA
Mês

ATIVIDADES / ETAPAS
1.Experimento com fósforo/
geleca

Abr

Mai

X

X

2. Liquido solido e gasoso

Jun

Jul

Ago

X

X

Set

Out

X

X

Nov

Dez

X

3. Vulcão
4. Evaporação

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO.
ATIVIDADES

Itens

Experimento com óleo

Garrafa de vidro, óleo, água e espátula.

Geleca / ameba

Borato de sódio, cola transparente, corante de alimento (azul) glíter na cor
prata.

Experimento com garrafa

Fósforo, garrafa de vidro transparente, e bexiga ou ovo cozido.

Vulcão

Argila, tintas, vinagre, borato, corante vermelho base de madeira do
tamanho 30x30 cm.

Processo de evaporação

Saco plástico do tamanho 50x50 CM e caneta marca texto da cor azul.

PRODUTO FINAL
Serão expostas como produto final do projeto as seguintes atividades:
Vulcão
Evaporação
Experimento da água e óleo
OBS: Esse modelo foi baseado em uma proposta da Fundação Salvador Arena e todos os textos “entre aspas” foram extraídos ou adaptados do livro
“Elaboração de Projetos e Propostas Para Organização Social Civil”. Kisil, Rosana – Editora Global. ISBN: 8526006754/ ISBN13: 978852600675.

