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EIXO TEMÁTICO: FAMÍLIA

Todos nós queremos alcançar a paz. Desejamos ter paz interna, interpessoal, no trabalho, em
nossas famílias e comunidades. Portanto para que isso aconteça a paz precisa se tornar mais
do que apenas uma palavra. Acreditando nisso que desenvolvemos este projeto, para que
nossos alunos sejam sensibilizados a construírem um mundo mais solidário e sustentável, a
fim de encontrarmos num futuro próximo: respeito, segurança e dignidade para todos.
Importante salientar também a necessidade que cada criança possa “aprender a ser e a
conviver”, conhecendo suas emoções e aprendendo a lidar com elas também no convívio
com as outras pessoas. (Artigo 2019 - Elisabete Alves de Oliveira). Sendo assim, para nós é
de suma importância explorarmos junto aos nossos alunos às práticas aos valores humanos
e éticos, juntamente ao “Momento do Silêncio” (exercitar a escuta interior de suas emoções,
junto a criança) e o “Cantinho da Paz” (Cantinho preparado pelos alunos, junto ao professor,
com o objetivo de trazer o equilíbrio de suas emoções), para que juntos possam contemplar
todas as áreas do conhecimento e das inteligências socioemocionais.
Além destas vertentes nosso eixo temático trabalhou a gratidão por tudo que somos e por
nossa família, propiciando à criança a reflexão das diferentes estruturas familiares.



NOSSAS VOLTAS ÀS AULAS FOI SUPER DIVERTIDA, POIS LOGO
NO PRIMEIRO DIA RECEBEMOS UMA VISITA SUPER ESPECIAL: A
BRANCA DE NEVE.

ELA CONVERSOU COM NOSSA TURMA SOBRE GRATIDÃO, QUE É
AGRADECER AS PESSOAS QUE CUIDAM DE NÓS COM AMOR E
CARINHO E QUE NOS FAZEM MUITO FELIZ.

POR EXEMPLO, A BRANCA DE NEVE, MESMO PASSANDO POR
ALGUMAS SITUAÇÕES DIFÍCIEIS EM SUA VIDA, É GRATA E FELIZ
POR TER PESSOAS TÃO ESPECIAIS AO SEU REDOR, COMO OS 7

ANÕES. ELES ABRIGARAM-NA EM SUA CASA, DEREM ATENÇÃO, CONFORTO E CARINHO, E A
PRINCESA PARA MOSTRAR SUA GRATIDÃO E RECIPROCIDADE, CUIDAVA DOS ANÕES, FAZENDO
COMIDA, ARRUMANDO SUAS CAMAS COM MUITO CARINHO. ESTAS ATITUDES OS
TRANSFORMARAM EM UMA GRANDE FAMÍLIA FELIZ.

DEPOIS DESTA VISITA, A PROFESSORA LEU UMA HISTÓRIA DA TURMA DA MÔNICA CHAMADA “O
PODER DA GRATIDÃO”. NELA, MÔNICA, MAGALI, CASCÃO E CEBOLINHA ENTENDEM O
SIGNIFICADO DESTA PALAVRA.

Gratidã
o



Nesta semana recebemos uma visita
mais que especial: a Mônica veio nos
apresentar o valor humano respeito,
mostrando um vídeo bem legal em
que ela e sua turma ensinam boas
maneiras. O vídeo aborda a questão de
respeito em atividades cotidianas,
como por exemplo, o respeito com
seus amigos durante as brincadeiras.

Respeito



A professora Lívia, trouxe a Master chef
para esse momento especial, fizemos uma
dinâmica onde os alunos foram divididos em
duas fileiras e receberam um prato cada um.
Em um prato haviam duas bolachas e o
outro estava vazio. Pudemos analisar e
avaliar a reação de cada um, observando o
que o aluno que tem dois biscoitos fará ao
perceber que seu colega está sem. Ao
mesmo tempo, observar se o aluno que
ficou sem o biscoito vai pedir ao outro, sem
esperar. Foi muito legal! Cooperar com
outras pessoas faz bem ao coração!

Cooperação

“Carinho é tocar com respeito o mundo do outro.¨



ASSISTIMOS NA AULA 
ANTERIOR O FILME DOS “3 
PORQUINHOS” E PUDEMOS 

VER COMO ELES SÃO UNIDOS  
COLABORANDO ENTRE SI. 

VEJA SÓ COMO FICOU A NOSSA 
RELEITURA DO FILME COM A 

CONFECÇÃO DOS 
PORQUINHOS EM MATERIAL 

RECICLÁVEL. 
FICARAM MUITO LINDOS!



Em nossas aulas remotas, exploraremos o
valor humano responsabilidade, e para
ilustrar este momento, a Prô Déborah nos
trouxe a personagem Poderosa Chefinha,
para falar sobre ser responsável com
nossos atos, com as pessoas e com o meio
ambiente. Além disso, trouxe um vídeo
LIDERANÇA, ORGANIZAÇÃO,TRABALHO
EM EQUIPE- FORMIGAS
https://www.youtube.com/watch?v=h6IMSjV
S-bM, que aborda sobre a responsabilidade
em grupo, que um depende do outro, para
Uma sociedade justa para todos. Poderosa Chefinha, deixa claro, sobre as responsabilidades
do momento, contra o Coronavírus. A importância de ficarmos em casa, no que devemos fazer
para parar a circulação do vírus e da responsabilidade de quem não pôde ficar em casa. Todos
nós precisamos um do outro e devemos cumprir com nossas responsabilidades.

5. A. VÍDEO RESPONSABILIDADE

Responsabilidade

https://www.youtube.com/watch?v=h6IMSjVS-bM


Dando continuidade ao projeto pedagógico
2020, recebemos um vídeo da Prô Julia. Ela
veio nos apresentar sobre o valor humano
amor, conversou sobre as várias formas de
amar e demonstrar o amor para as pessoas e
abordou o amor que as professoras sentem
pelos seus alunos. Esse amor só aumenta,
não importa a distância. Conversamos em
Live (aula zoom) sobre como o amor é o maior
valor humano e o mais poderoso da
humanidade.

Amor

Fazer algo com amor é demonstrar todo o carinho, a dedicação e o afeto. Sendo assim, o
reconhecimento virá com o tempo e terá com certeza o resultado esperado. Nesta atividade cada
aluno desenhou uma boa lembrança dos anos vividos, de um momento que ficará guardado para
sempre no coração. Curta as nossas produções! 😊😊

6.A VÍDEO AMOR



No mês junho estamos  explorando o 

valor  humano amor,  para ilustrar este 

momento, a professora Julia trouxe um 

lindo vídeo, sobre o amor de nós 

professoras agora neste momento de 

pandemia, onde mesmo longe estamos 

sempre juntinhos em nossas Live’s , 

brincando, mas também aprendendo, 

pois em nosso colégio somos uma 

grande família . Veja meu desenho 

relembrando um momento de amor que 

vivemos dentro da escola ou em nossa 

família.  



Aniversário CMLA

Ainda explorando o valor
humano amor e a importância
das pessoas de nossa família,
todos do colégio participaram
colaborando de um vídeo em
comemoração aos 34 anos do
colégio.
PARABÉNS COLÉGIO
MARIA LUIZA ALVES! QUE
BOM ESTARMOS
JUNTINHOS EM CORAÇÃO.



Dando continuidade ao projeto pedagógico 2020,
recebemos um vídeo da Prô Sara, que veio nos
apresentar sobre o valor humano tolerância. Ela
abordou o que é tolerância e o quanto é importante
sermos tolerantes com algo que não está sendo do
nosso agrado e que não podemos mudar. Trouxe
diversas situações em que devemos ser tolerantes e
respeitar as diferenças, como por exemplo nesse
momento de pandemia.
Conversamos em nossa Live sobre como devemos ser
tolerantes e após nossas Estrelinhas junto a família
criou um lindo “Mascotinho da Tolerância”, utilizando
toalhas, como foi proposto no vídeo. Assim toda vez que
olharmos para nosso mascote lembraremos da
importância de tolerar e respirar fundo para
continuarmos seguindo em frente. Desta forma fica fácil
e divertido passar esse tempo de pandemia e aceitar as
coisas como elas são. 😊😊

Tolerância

7.A VIDEO TOLERÂNCIA



Ainda explorando o valor humano
tolerância hoje assistimos a História
do Patinho Feio, (vídeo do
YouTube) e aprendemos que não
existe feio ou bonito e sim pessoas
diferentes. Em nossa aula on-line
também aprendemos que cada
amigo tem o seu jeitinho e
precisamos respeitar e ser tolerantes.
Exploramos também as formas
diferentes família e que todas são
lindas e com muito amor. Vejam que
fofura é a família do Patinho.

CONFIRAM NOSSOS DESENHOS!!!



Paz
Hoje assistimos o vídeo apresentado
pela Prô Eliane, nos contando sobre
a paz interior, pois esta não depende
das ações das outras pessoas, mas
sim de nossas boas ações e
pensamentos positivos.

fizemos um lindo desenho do que
nos remete a paz. 😊😊

8.A VIDEO PAZ



Dando continuidade ao nosso 
projeto, hoje assistimos um vídeo 
do mundo Bita (You Tube) onde 
vimos a importância de estarmos 

em paz para brincarmos com 
nossos amigos, dividindo nossos  

brinquedos e o quanto a Paz é 
importante para todos.

Aprecie nosso desenho.



Recebemos um lindo vídeo da
professora Larissa em que ela
realizou a leitura do livro
“Liberdade: 10 coisas que você
precisa saber para não se sentir
preso” da autora Isabel Zambujal.
O livro nos apresentou ações que
mostram que mesmo em nossa
nova realidade de Pandemia,
existem momentos que nos
trazem liberdade em nosso dia-a-
dia.

“ Eu sinto a liberdade, quando
estou pertinho de minha família!”

9.A VIDEO LIBERDADE



AINDA EXPLORANDO O VALOR HUMANO LIBERDADE, COM O FOCO NESSE MOMENTO QUE ESTAMOS VIVENDO CONTRA
O CORONAVÍRUS, PENSAMOS SOBRE COMO SERIA MARAVILHOSO SE ESSE VÍRUS FOSSE DIFERENTE E TRANSMITSSE O
AMOR EM TODO O PLANETA. IMAGINAMOS ESSE VÍRUS DO AMOR E FIZEMOS UMA LINDA PRODUÇÃO EM TEL



A mamãe da aluna Ellen Namie Miori
dos Santos, Cassia Mayumi nos trouxe
a lenda “O Coelho da Lua”. Nesse
conto aprendemos que devemos ser
bondosos, mais que nunca devemos
fazer alguma coisa que nos faça mal.
Graças a sabedoria podemos
reconhecer a simplicidade e a
generosidade no coração das pessoas.
O conhecimento é muito importante,
mais a sabedoria faz com que
possamos usá-lo de forma mais
correta, sem prejudicar as outras
pessoas e a nós mesmos.
Fizemos um lindo desenho da Lua e
escrevemos palavras de sabedoria.
Confira nossa foto!

Sabedoria

10.A VIDEO SABEDORIA



AINDA EXPLORANDO O VALOR 
HUMANO SABEDORIA, HOJE 

OUVIMOS UMA LINDA HISTÓRIA “O 
LIVRO DA GRATIDÃO” DO AUTOR 
TODD PARR, QUE NOS ENSINOU 

QUE É MUITO SÁBIO TER 
GRATIDÃO. EM NOSSA AULA 

FIZEMOS UM LINDO DESENHO DE 
ALGO OU ALGUÉM PELO QUAL 

SOMOS GRATOS.



Durante o mês de novembro exploramos o valor
humano Coragem e para este momento a Tia Suzi
nos trouxe a personagem Branca de Neve, que
falou um pouquinho de como podemos mostrar a
nossa coragem sem precisarmos nos colocar em
risco. Além disso não podemos esquecer de que
provar um alimento diferente, contar a verdade,
pedir desculpas e até falarmos sobre nossas
emoções e sentimentos para alguém, quando não
estamos confortável com uma situação, todas
essas ações também são uma forma de coragem!
Branca de Neve também deixa muito claro para as
crianças, que nunca devemos nos colocar em risco
para provarmos a alguém que somos corajosos,
pois a coragem e a sabedoria sempre devem estar
juntinhas para que possamos fazer nossas escolhas. Branca de Neve nos parabenizou, pois todos estamos sendo muito
corajosos neste momento, enfrentando os desafios das aulas on-line Fizéssemos então o amuleto da coragem, utilizando
material reciclável, como tampas plásticas. Confira nossa foto e como ficaram lindos! 😊😊

Coragem

11.A VIDEO CORAGEM



Explorando o valor humano
coragem em nosso projeto,
assistimos o vídeo (YouTube), da
história “Eu tenho Medo” de Todd
Parr, que nos ensinou que é normal
sentir medo, mas não podemos
esquecer que temos a nossa família
para nos proteger. Depois de
ouvirmos a história confeccionamos
o crachá da coragem.



Esta foi apenas uma mostra de nosso Projeto Pedagógico: ”JUNTOS PELA PAZ: É TEMPO DE SEMEAR

GRATIDÃO”, desenvolvido durante este ano. Mesmo durante a pandemia nosso trabalho ocorreu de forma

online e com muito respeito as particularidades de cada família, trazendo para nossas crianças o

acolhimento não só às suas necessidades pedagógicas, mas também às suas necessidades emocionais,

dando continuidade ao “Momento do Silêncio”. Esta prática oportuniza a cada aluno o aprendizado em fazer

a escuta de seus sentimentos e ao término desta escuta, fazer o uso de sua voz de forma a exteriorizar como

estavam se sentindo naquele dia. Esta sempre foi uma prática muito importante dentro de nosso colégio, e

com a chegada da Pandemia se tornou primordial para que também pudéssemos fazer a escuta das

dificuldades ou de suas perdas diante ao momento vivido, valorizando a voz de cada criança. Assistam agora

a grandiosidade de nosso trabalho pedagógico, vinculado aos valores humanos e éticos nas vozes de

nossas estrelinhas. Lembramos que esta escuta também foi estendida às famílias, oportunizando ainda mais

nossos vínculos de amor, respeito, empatia e parceria para uma educação de qualidade.

“NOSSA SEMENTINHA  DE AMOR, JÁ GERMINOU!”  

Ouçam nossas Estrelinhas falando sobre o maior e mais rico dos valores humanos: O AMOR !



12. VÍDEO FECHAMENTO COM ALUNOS
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