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PORTFÓLIO 1º SEMESTRE 

 

INTRODUÇÃO 

É com muito prazer que apresentamos o Portifólio da “ABC COLORIDO” 

Nosso intuito é apresentar as expectativas de aprendizagens trabalhadas com os alunos, 

de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.  

Este documento tem a meta de mostrar como a criança pode construir 

importantes conhecimentos a partir de experiências do Brincar e Imaginar, Exploração 

Corporal, Linguagem verbal, Exploração da Natureza e Cultura, Apropriação do 

Conhecimento Matemático e da Linguagem Artística. 

Esperamos que nossas experiências sejam inspiradoras e possam contribuir, para 

futuras praticas educativa. 

  



CURSO DE FÉRIAS 

 

Iniciamos o ano no dia 06/01/2016 com o nosso tradicional Curso de férias com o tema: 

“SITIO DO PICA PAU AMARELO”. 

Justificativa 

Trabalhamos com crianças de Educação Infantil, que necessitam brincar, criar e 

imaginar. Atualmente elas passam grande parte do tempo na escola e, além disso, 

possuem variados brinquedos eletrônicos, cheios de botões, e que não favorecem a 

interação com as pessoas, pois com eles, na maioria das vezes, brincam sozinhas.  

Quando brincam, as crianças recriam a realidade, imaginam e se divertem em um 

universo infantil; podem desejar, imaginar e vivenciar situações que satisfaçam suas 

necessidades.  Vygotsky assinalou que uma das funções básicas do brincar é permitir 

que a criança aprenda a elaborar/ resolver situações conflitantes que vivencia no seu dia 

a dia. Portanto, a escola tem um papel fundamental neste processo; deve oportunizar 

momentos em que as crianças brinquem, e se possível, em meio a um ambiente 

estimulante e cultural. O Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato,  que é 

considerado o mais importante autor de literatura infantil no Brasil, atravessou gerações 

e é uma das obras mais amadas da literatura infanto-juvenil brasileira, pois possibilita 

esta mágica infantil. Quem conhece as histórias do sítio não precisa de brinquedos caros 

para se divertir e criar. Monteiro Lobato escreveu livros infantis de sucesso, com seu 

grupo de personagens que vivem histórias variadas: Emília, Narizinho, Pedrinho, 

Marquês de Rabicó, Conselheiro, Quindim, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia 

Nastácia, Tio Barnabé, Cuca, Saci, etc. Os personagens principais moram ou passam 

boa parte do tempo no sítio pertencente à avó dos garotos, batizado com o nome de 

Picapau Amarelo. 

Objetivos Gerais 

 As crianças vivenciarão experiências pedagógicas voltadas ao tema que instigarão a 

busca por informações e levarão todas apensar sobre as histórias e, assim, construir 

conhecimentos.  Todos os alunos desenvolverão, por meio do tema, as capacidades 

previstas para cada faixa etária em todas as áreas do conhecimento. Além disso, o tema 

oferecerá amplas oportunidades para o aprendizado de conceitos, procedimentos e 

valores, resultantes das rodas de conversa sobre as histórias ouvidas e as atitudes e 

ações dos personagens, abordando de maneira significativa os temas: saúde, meio 

ambiente e preservação ambiental; além de despertar o gosto pela leitura, 



desenvolvimento da imaginação e criatividade no contato com a magia presente na obra 

literária de Monteiro Lobato. 

Objetivos principais 

 Conhecer a biografia do escritor Monteiro Lobato 

 Estimular o gosto pela leitura 

 Promover reflexão sobre sentimentos e valores 

 Desenvolver e estimular a imaginação e o Faz de Conta 

 Estimular a criatividade 

 Resgatar obras literárias ligadas ao universo infantil 

 Desenvolver a expressão de opiniões acerca dos assuntos relacionados ao tema 

 Aprender a registrar descobertas 

 Praticar esportes 

 É bom comer alimentos saudáveis  

 É bom praticar esportes 

Desenvolvimento  

 O grupo conhecerá: Como tudo começou? Quem são os personagens dessa 

história? Quais são suas características? Quais são as músicas e as cantigas 

populares presentes? Como é o ambiente natural do sítio: elementos, animais e 

etc.? Além de conhecer as características e as músicas e de cada personagem 

Resgatar cantigas de rodas, brincadeiras, os brinquedos da época, o ambiente do 

sítio. 

 Por meio de muitos recursos como: Histórias, músicas, jogos, brincadeiras, 

atividades de expressão corporal e plástica, além do meio ambiente as crianças 

desenvolverão criatividade, imaginação e entrarão em contato com essa incrível 

obra de Monteiro Lobato. 

 A partir da reflexão sobre os personagens e sentimentos envolvidos nas histórias 

os alunos terão a oportunidade de refletir e reconhecer os próprios sentimentos e 

descobrirão que é possível identificá-los e falar sobre eles: É normal sentir 

medo? Por que às vezes sentimos raiva? O que nos deixa feliz e triste? Como 

lidamos com tudo isso? 

 Também descobrirão na magia da obra de Monteiro Lobato que a imaginação 

faz parte da vida e que também podem criar e fantasiar personagens, histórias e 

assim descobrir a diferença entre fantasia e realidade. 



 Podemos trabalhar também alimentação: se a gente comer muita fruta a gente 

vai ter mais energia pra brincar?” 

 – “Eu sei que se a gente só comer coisas saudáveis não vai adiantar, também 

temos que praticar esporte e brincar muito!” 

 Contamos com a colaboração de vocês, na construção deste Projeto, enviem 

materiais sobre o tema abordado, que possam enriquecer ainda mais as 

descobertas. 

 

Encerramos o curso de férias com uma dramatização da história da Emilia 

encenada pela professora Daiane. 

Foram dias de muita diversão e aprendizagem para os nossos alunos e toda 

equipe do “ABC COLORIDO”. 

 

 



INÍCIO DAS AULAS 

Iniciamos o ano letivo no dia 01/02/2016 com as seguintes turmas: 

 Berçário 

 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Grupo 4 

 Grupo 5 

 Integral 3,4 e 5 

 

O mês de fevereiro iniciou com atividades lúdicas para a adaptação dos alunos, em 

espaços novos com instalações novas e professoras diferentes. 

Dias de muito carinho, socialização e acolhimento. 

Logo tivemos nossa primeira festa de Carnaval no dia 12/02/16 

O “CARNAABC”. 

Onde a escola interagiu com as famílias dos alunos em meio a muitas marchinhas, 

guloseimas e diversão. 

 
 

 
FOI DEMAIS !!!!!!!!!!! 



INGLÊS 

Temos também uma parceria com o Centro de LinguasAchieveLanguage, onde os alunos 

aprendem inglês brincando, tendo 1 hora de inglês por dia e 4 vezes na semana. Com 

segurança e qualidade. 

 

 

 

 

 

 

CAPOEIRA 

Todas as quartas feiras temos aulas de capoeira, onde os alunos adoram. 

 

 

 

 

  



EPIDEMIA 

Com a chegada da estação de chuvas e calor na maior parte do país, sempre aumentam as 

chances de ocorrer uma epidemia de dengue. Só o esforço coletivo pode conter o avanço do 

mosquito Aedes aegypti. 

A ESCOLA ABC COLORIDO no dia 16/03realizou um lindo trabalho sobre este tema, onde 

envolveu família x escola. 

 

 

 

 



 

 

Todos de Mosquito 

 

 

 

 

 



Palestra e Conscientização! 

 

Berçário unido contra o mosquito. 

 

 

PARABÉNS EQUIPE ABC COLORIDO PELO EMPENHO, 

DEDICAÇÃO E ALEGRIA. 

TRABALHO INESQUECIVEL. 



No dia 24 de Março realizamos nossa “FESTA DE PASCÓA” 

Com dramatização da história do coelho, piquenique, pintura de rosto e oficina 

com rolo de papel higiênico. 

 

GRUPO 1 

GRUPO 2

 



GRUPO 3 

 

GRUPO 4 

 

 



GRUPO 5 

 

Confecção do coelho com rolo de papel higiênico  

 

  



No mês de Maio comemoramos o dia das mães e este ano no ABC COLORIDO, 

decidimos realizar no dia 14 /05 a: 

“FESTA DA FAMÍLIA”. 

Onde tivemos: 

 Encerramento do Projeto Danças Circulares com apresentação das turmas. 

 Apresentação e oficinade ballet. 

 Apresentação e oficina de capoeira. 

 Oficina de boneco de Alpiste 

  Deliciosos quitutes para saborear 

 

A família é considerada uma instituição responsável por promover a 

educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no 

meio social.  

O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de 

fundamental importância.  

É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que 

servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como 

as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. 

 O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos e  

proteção 

As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar 

proporcionam a unidade familiar. 



Fotos desse dia maravilhoso: 

 

 

Oficina de Ballet com a participação das famílias. 

 

 

  



Apresentação das alunas dos grupos 4 e 5 de Ballet ( Música aos olhos do Pai) 

 

 

Apresentação das alunas do grupo 3 de Ballet ( Música eu não existo longe de você) 

 

 

  



Apresentação do Grupo 1 ( Música Caranguejo Peixe é ) 

 

 

Apresentação do Grupo 2 ( Música Ciranda cirandinha ) 

 

  



 

Apresentação do Grupo 3 ( Música Deixei meu anel no mar) 

 

 

 

  



Apresentação grupo 4 e 5 ( Música da Caveira ) 

 

Oficina Boneco de alpiste 

 

  



Oficina de Capoeira junto com as famílias 

 

 

 

 

 

  



Projeto Jardim Suspenso para os grupos 3,4 e 5. 

No dia 20/05/16 Tivemos o nosso projeto Jardim Suspenso. 

Com o objetivo de despertar nos alunos a importância da Educação Ambiental 

tornando-os cidadões conscientes da importância de todos para a preservação do 

meio ambiente e da reciclagem. 

Objetivos Específicos: 

 Perceber os cuidados necessários à preservação da vida e do ambiente; 

 Demonstrar que a reciclagem pode trazer inúmeros benefícios; 

  Trabalhar o respeito para com a natureza e para consigo mesmo; 

 Conhecer as partes de uma planta; 

 Desenvolver a linguagem oral 

 Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identifica-se como parte 

integrante e agente de promoção do desenvolvimento sustentável. 

 Observar o desenvolvimento 

 Valorizar o meio ambiente 

 

Material: 

 Terra 

 Garrafa Pet 

 Sementes de plantas 

 Água  

As professoras com antecedência prepararam as garrafas pets, e contamos com a 

colaboração dos pais, para enviar a terra, e sementes. Houve uma palestra para os 

alunos sobre o trabalho a ser desenvolvido. O jardim ficou exposto no parque. 

Segue fotos: 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 
No mês de junho tivemos nossa tradicional Festa Junina, com apresentação das 

danças, brincadeiras, brinquedos e deliciosos quitutes. 

 

 

 

 

  



 

Tivemos também arrecadação de prendas e quem tivesse a maior pontuação 

ganharia 1 bolsa de estudo para o curso de inglês no ano letivo de 2017, com a 

parceria da Escola de Inglês Achice Languagens. 

E a vencedora foi a aluna do grupo 3 Isabella. 

 

 

 

  



 

 

No mês de julho a Escola tem tradicional Curso de férias e o tema foi Jogos 

Olímpicos, aproveitando as Olimpíadas no Brasil. 

Os jogos Olímpicos são considerados como o maior espetáculo da terra. 

Antigamente, era conhecido como um período de paz entre as lutas, hoje, atletas 

do mundo inteiro se reúnem em um grande espetáculo que mistura nações, cores, 

bandeiras e religiões, é o momento onde o esporte é valorizado, mostrando a sua 

força, acima das diferenças e das guerras. 

 Este momento deve ser aproveitado ao máximo, para que aos alunos possam 

conhecer outros povos e diferentes culturas, deixando de lado a competição e ao 

mesmo tempo torcendo e incentivando atletas e a prática de esportes. 

Os jogos e o destaque da mídia colaboram para a curiosidade e interesse das 

crianças sobre este tema tão rico, colaborando para a formação de uma atmosfera 

de otimismo e esperança. Aproveitando a curiosidade das crianças, tem-se um 

momento único para colaborar com a formação de ética e valores cidadãos de 

respeito ao outro em sua individualidade. Ao final do trabalho espera-se que os 

alunos possam: Conhecer este evento esportivo, reconhecendo, valorizando e 

respeitando as diversas modalidades de esporte. 

 

 

 

 



Atletas do berçario 

 

 

Atletas do  Grupo 1  e 2 

 

 

 

  



Atletas do Grupo 3, 4 e 5 

 

 

 



Confecção da Tocha Olímpica 

 

Mais um pouquinho das fotos do curso de férias. 

 

  



 

 

Férias  

 

 

 



 

Férias 

 

E assim foi o primeiro semestre na Escola ABC COLORIDO, cheio de desafios, e 

aprendizado. 

E que venha o segundo semestre! 

                                                                                                 

                                                                                                       Atenciosamente 

Coordenadora Pedagógica 

                                                                                                   Aline 

 

 



 


