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LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

O uso da fala para se comunicar, o estímulo à leitura e a formação do comportamento leitor 

são trabalhados na rotina de forma bastante lúdica. Projetos relacionados aos gêneros textuais 

orais ampliam o repertório cultural, trabalhando a leitura e a vivência da escrita em situações 

significativas e prazerosas.  

  

MATEMÁTICA  

Os conhecimentos matemáticos são vivenciados com músicas e brincadeiras. As crianças 

vivenciam situações em que se torna necessário contar, classificar e organizar-se 

espacialmente, explorando materiais e locais no intuito de adquirir (as primeiras) noções 

matemáticas de forma divertida e contextualizada.  

 

NATUREZA E SOCIEDADE  

São desenvolvidas atividades sequenciadas por meio de projetos, em torno de um eixo 

temático, com o objetivo de ampliar o conhecimento de mundo e procedimentos de pesquisa 

iniciais, levando a criança à postura investigativa e interessada em relação ao mundo que a 

cerca e aos fenômenos ao seu redor. 

 



 

 

LINGUAGENS PLÁSTICAS VISUAIS  

Através da Arte e de suas variadas expressões as crianças exploram técnicas, linguagens e 

materiais, muitas vezes inspiradas a partir de artistas e de suas obras. Procuramos formar 

crianças sensíveis ao mundo e conhecedoras da linguagem da arte. 

 

LINGUAGEM MUSICAL  

As crianças têm acesso à um repertório musical de boa qualidade, além do contato com 

músicas de outras culturas, principalmente as da cultura infantil japonesa. Possibilitamos 

situações nas quais as crianças entram em contato com o mundo musical e seus elementos, 

brinquem e inventem sons, ritmos e apreciem melodias. 

 

MOVIMENTO  

Na infância há um grande desenvolvimento físico-motor e uma das maneiras mais 

significativas de possibilitar esse desenvolvimento da criança é oferecer vivências motoras em 

diferentes espaços, trabalhando a cultura corporal no sentido de estimular o desenvolvimento 

e o domínio progressivo das possibilidades motoras das crianças, favorecendo deslocamentos 

mais ágeis, seguros e independentes e com atenção cuidadosa para oportunizar a autoestima. 

Através do movimento a criança se comunica, expressa sentimentos, explora o próprio corpo e 

suas possibilidades, interage e conhece os outros, o mundo e suas características. 

 

LÍNGUA/CULTURA JAPONESA  

A língua e a cultura japonesa estão presentes na rotina da criança de forma natural, num 

contexto real de uso da língua. Ampliamos essas vivências por meio de um repertório cultural 

de histórias, brincadeiras e músicas, que abrem caminhos para a compreensão global da língua.  

 

O brincar 

A brincadeira é uma linguagem da criança. É por meio dela que ela expressa sua leitura do 

mundo, explorando as possibilidades de seu corpo, do ambiente e dos materiais que lhe são 

oferecidos. São momentos privilegiados que propiciam a interação com outras crianças, 

colocando-a no desafio de lidar com as mais diversas situações sociais envolvidas nesta ação.  

Organizamos o trabalho Pedagógico levando em conta uma concepção clara e consistente do 

brincar, onde os jogos de faz de conta ocupam um lugar importante por favorecerem a 

capacidade de imaginar. 

 

 



 

 

Independência e autonomia 

Valorizar momentos em que as crianças possam aprender a cuidar de si, de seus pertences e 

colaborar para a organização dos espaços são oportunidades de estimular sua independência, 

colaborando para promover uma autoestima positiva. A autonomia é exercitada nas pequenas 

escolhas e na reflexão gerada a partir das consequências destas ações.  

 


