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AO LEITOR
Na educação infantil brincar e aprender são dois as-
pectos do mesmo processo. Ao brincar a criança rea-
liza experiências fundamentais para o seu desenvolvi-
mento, vive situações nas quais tem oportunidade de 
reconhecer o mundo, as regras e acordos sociais dos 
quais participa e compreende e reelabora seu cotidia-
no, construindo sua  identidade e o seu papel social.

A equipe da EMEI Ângelo Martino desenvolveu em 
2016 projetos pedagógicos comprometidos com essa 
concepção de aprendizagem, com  foco no desen-
volvimento do protagonismo da criança e na valoriza-
ção do seu olhar, sua percepção e sua experiência.

Convidamos os leitores a conhecer o olhar das crian-
ças sobre o espaço escolar e as pessoas através do 
projeto “fotografia”, a perceber o encantamento com 
os processos naturais de semear, cuidar e colher dos 
projetos “horta” e “jardim”,  a descoberta dos mistérios 
da natureza no projeto “ fundo do mar”, a alegria ao 
ver seus sentimentos e emoções expressos através das 
artes visuais, da música e expressão corporal nos pro-
jetos “parque sonoro”, “musicalização”, “ festa junina”.

Estes projetos são apenas um recorte entre as atividades 
desenvolvidas ao longo do ano em nossa escola. Ao 
término deste período letivo agradecemos a todos que 
de alguma forma colaboraram com o nosso trabalho. 
Comemoramos nossos acertos, olhamos com atenção 
para os nossos erros, conscientes de que foi um ano rico 
em desenvolvimento e aprendizagem para todos nós.

Kati Cardoso
Diretora
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atividades
Projeto Narrar o Mar
Realizado pelas professoras Priscila Santos 
e Márcia Domingues, o projeto explorou a 
curiosidade das crianças sobre o fundo do 
mar. Além de leitura e apreciação de histórias 
com essa temática, produção de um espaço 
interativo representando o mar, as crianças 
também fizeram apresentações de suas 
descobertas e convidaram as crianças do CEI 
Bela Vista para apreciar. O projeto foi finaliza-
do com a visita ao Aquário de São Paulo. 

Parque Sonoro
Funciona como um laboratório experimen-

tal livre para a geração de sons, ritmos e 
melodias que inspiram uma relação lúdica 

e inesquecível com a música. Os instru-
mentos foram produzidos pelas crianças.

festa junina
As crianças aproveitaram o mês de festivi-
dades juninas para desenvolver suas expres-
sões artísticas e musicais e apreciar música e 
comidas típicas, conhecendo e desfrutando 
dos aspectos culturais dessa tradição.

PRÓXIMOS EVENTOS
30/11 - Comemoração de aniversário
Aniversariantes de novembro e dezembro

3/12 - Dia da família na escola
Feira cultural: exposição dos trabalhos de-
senvolvidos durante o ano
Oficinas: pintura, confecção de bonecas 
abayomi, confecção de brinquedos com 

material reciclável e embalagens para 
presente

6/12 - Reunião de pais

9/12 - Dia de brincadeira 
Comemoração do encerramento do ano 
Brinquedos infláveis e outras brincadeiras 4
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A capa desta revista e todas as fotografias 
desta matéria são de autoria dos alunos, 
produzidas no projeto de artes visuais da pro-
fessora Jordana Fragoso. 

As crianças estão sem-
pre sendo fotografadas: 
pais, familiares e profes-

sores não perdem uma chance 
de registrar o crescimento dos 
pequenos. Mas e se a câmera 
estivesse nas mãos das crian-
ças ao invés dos adultos? Que 
tipo de fotos eles tirariam? Foi 
com essa pergunta em men-
te que a professora Jordana 
Fragoso iniciou um projeto de 
fotografia com seus alunos. 

Com a proposta de aproxi-
mar as crianças desse tipo de 
arte visual, a professora pro-
porcionou momentos de apre-
ciação de obras, expondo aos 
alunos os trabalhos de fotógra-
fos consagrados, como Sebas-
tião Salgado. Depois de fazer 
uma breve orientação sobre o 
funcionamento das câmeras 
da escola e os cuidados a se-
rem tomados, ela deixou que 

os pequenos registrassem o que 
quisessem no espaço escolar. 
O resultado é surpreendente; 
o projeto estimula o protago-
nismo infantil, dando à criança 
a capacidade de expressar a 
sua perspectiva, que é vasta-
mente diferente da dos adultos.

“Eles se sentem muito satis-
feitos quando percebem que 
eles conseguem produzir essa 
arte”, conta Jordana. As fotos 
são sempre publicadas na pá-
gina da escola no Facebook e  
serão expostas no Dia da Famí-
lia na Escola, realizado no dia 
3 de dezembro e a professora 
pretende montar um livro de 
fotografias, com trabalhos es-
colhidos pelos próprios alunos. 

6

Eles se sentem muito 
satisfeitos quando 
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conseguem produzir 
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Qual seria a melhor maneira de ensinar as 
crianças a comer legumes e verduras? A 
escola Ângelo Martino enfrenta esse desa-

fio aproximando os pequenos do plantio e da co-
lheita. Fazer com que eles se sintam responsáveis 
por sua própria comida é uma forma divertida e 
educativa de incentivar o consumo dos alimentos 
naturais e mostrar como nascem e de onde vêm. 

A horta da escola conta com dez espaços, um 

Plantando o Saber: Praticar o cultivo de alimentos 
contribui para a saúde e aprendizado dos alunos
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para cada turma. No projeto ide-
alizado pela professora Edelma 
de Sá, os alunos cultivam vários 
tipos de vegetais, que mais tarde 
serão transformados em alimen-
tos saudáveis. As crianças já pre-
pararam chá de erva-doce, patê 
de espinafre, salada de rabanete 
e couve usando os vegetais da 
horta. Eles participam do plantio, 
da colheita, da lavagem e até do 

preparo. O resultado é muito satis-
fatório, como conta a professora 
Regiane Moreno: “É muito impor-
tante para uma criança comer 
algo que ela plantou e viu crescer. 
Tiveram algumas que pediram 
até a receita do patê de espinafre 
para a professora para dar à mãe, 
porque tinham gostado muito”.

A horta também contou com a 
ajuda dos pais, além de doações 
do Rotary Club e outras organiza-
ções. “A ideia é envolver a comu-
nidade; quando todos abraçam 
os projetos eles funcionam melhor. 
A criança gosta de ver que a fa-
mília tá envolvida com a escola”, 
comenta a diretora, Kati Cardoso.  

A ideia é envolver a 
comunidade; Quando 

todos abraçam os 
projetos, eles 

funcionam melhor

“
”



O novo jardim da escola está en-
feitado com pneus decorados 
em formas divertidas para abri-

gar as flores.  O projeto foi idealizado 
pelas professoras Regiane Moreno e 
Ione Santos e passou a receber ajuda 
de toda a equipe. Os alunos também 
fizeram boa parte do trabalho e ainda 
aproveitaram para aprender sobre as 
plantas e conhecer melhor a natureza.

A reforma do jardim faz parte de uma 
proposta da escola para aproximar as 
crianças da arte. Os pequenos foram 
divididos em grupos para que pudes-
sem participar de tudo. O trabalho em 
equipe foi colocado em prática: alguns 
buscavam os pneus, outros escolhiam 
o lugar adequado para o plantio, tira-

vam as flores do saquinho, cavavam os 
buracos ou plantavam. Dessa maneira, 
todos se sentiam uma parte importante 
do processo de renovação. As profes-
soras também aproveitaram a oportu-
nidade para explicar como funciona a 
vida das plantas e mostrar com detalhes 
suas partes e como são importantes.  

 “Para o ano que vem queremos fa-
zer mais bichos e colocar em outras 
partes do jardim que não consegui-
mos”, conta Regiane.  Por mais que 
este seja um projeto que exige muito 
trabalho por parte das professoras, o 
resultado é muito satisfatório. Além de 
embelezar o local, faz com que os pe-
queninos fiquem orgulhosos e se sintam 
melhor na escola em que estudam.  
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