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Iniciamos as atividades do ano de 2022 aos
poucos, com esperança e muita vontade de viver coisas
novas.

Considerando que estávamos retomando a
rotina escolar depois de um grande período de
isolamento social, o uso da máscara ainda era
obrigatório e não era possível observar os rostos das
crianças por completo. Apesar de já conhecermos
algumas crianças do grupo, muita coisa havia mudado:
a idade, a aparência, a altura, as interações, a
comunicação e o brincar.

Nossa prioridade era viver um dia de cada vez,
incentivando o aprendizado por meio das brincadeiras,
das experimentações, do acolhimento, do diálogo, da
escuta e da liberdade de ser criança.





Acolhimento e 
exploração dos 
ambientes da 

escola





CONSTRUÍMOS UMA LUPA E FOMOS 
ATRÁS DE PISTAS PARA DESVENDAR O 

MISTÉRIO DAS BONECAS PERDIDAS, COM 
O AÚXÍLIO DO FANTASMA “LÉO”





ELABORAMOS UM CARTAZ PARA 
AUXILIAR NAS BUSCAS

“Onde foram parar as bonecas? Vocês sabem?”



Fizemos um passeio 
até a exposição 

“Velas Latino 
América 2022”, na 
Praça Mauá, para 

conhecermos sobre a 
Independência do 

Brasil, do ponto de 
vista da Marinha. 





Produzimos massinha com farinha de trigo 
e brincamos bastante!



Brincamos de charada com 
desenhos no palco “tanamanga” 

(debaixo da mangueira).



Elegemos o nome da turma: 
NATUREZA



Aprendemos sobre o esquema 
corporal, pesos e medidas.





Comemoramos o aniversário de 7 anos da Escola 
Sesc Niterói e, literalmente, pintamos o 7!



Elaboramos placas com registros do que 
mais gostamos de fazer na escola.



Semana Inclusiva:
Vivenciando obstáculos cotidianos de 

um deficiente visual.



Exploramos os 
sentidos do 
nosso corpo



Exploramos o sentido do tato, olfato e 
do paladar: arte efêmera com 
chocolate.





Aprendemos a usar os 
talheres e experimentamos 
novos sabores e texturas.



Semana Mundial do Brincar e 
integração com as famílias: o “Entre 

Nós”.



Produzimos bolha de sabão 
gigante



Escolhemos a uva para degustar e 
pesquisar mais sobre essa fruta tão 

saborosa!

Conhecemos a parreira do Espaço Verde



Inspiradas nas obras da Tarsila do 
Amaral, produzimos mais arte 

efêmera com uvas e degustamos.



Produzimos sacolé de uva.



Plantamos de sementes de uva. 



Ocupamos espaços externos à 
escola: ocupação da Praça do Rink



Praça do Rink: essa praça é 
nossa!



Nycollas Kayk Antônia Evelyn Ana Letícia Anna Sophia Luar
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Valentina João Paulo

MarianaWandresa



Descobrimos, experimentamos e compartilhamos muitas coisas.

Seguimos, rumo ao próximo período com novos desafios 
e muitos aprendizados.

Sigamos juntinho!

Quantos momentos bons vivemos nesse período, não é?




