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EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 08/02/2019
Senhores Pais e/ou responsáveis,
“As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador,
mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento
do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do
conhecimento de mundo”. (BNCC CAMPO DE EXPERIÊNCIA “ESCUTA,
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”; página 40).

Visando à promoção, de forma dinâmica, prazerosa e lúdica, do desenvolvimento das quatro competências linguísticas
básicas – OUVIR, FALAR, LER E ESCREVER –, a Educação Infantil do Colégio das Irmãs, à luz da Filosofia Saviniana, e já
atendendo às orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), lança, na segunda-feira (11/02), o PROJETO
FORMANDO “LEITORES E ESCRITORES”.
Esse interativo projeto desenvolvido ao longo do ano letivo, contempla estratégias exploratórias de múltiplas linguagens
sempre atraentes às crianças. Com isso, procura-se despertar nelas o gosto e o prazer da leitura e da escrita, mediante
contato intencional com diversos gêneros textuais e atividades de reconto, dramatização, declamação de poemas, produção de
textos, entre outras.
Para que se alcancem os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento propostos pelo Projeto “Formando Leitores e
Escritores”, a ele se associam as Atividades Permanentes “TODA SEGUNDA É DIA DE DEGUSTAÇÃO LITERÁRIA”,
“CANTO POÉTICO ITINERANTE”, “TODA QUARTA É DIA DE POESIA” e “TODA QUINTA É DIA DE CIRANDA DE
LIVROS”.
Desse modo, para fortalecer ainda mais o investimento na ampliação das capacidades de comunicação e expressão e o
acesso das crianças ao mundo letrado, realizar-se-ão, DIARIAMENTE, rodas de história em sala e, SEMANALMENTE, a
MALA VIAJANTE, com variado acervo literário.
QUINZENALMENTE, às quartas-feiras, a partir do dia 13 de fevereiro, a criança levará para casa um POEMA para
memorizá-lo sob mediação dos pais e/ou responsáveis pelo acompanhamento das atividades escolares. Esse
acompanhamento se refletirá na participação efetiva da criança no RECITAL POÉTICO, promovido às quartas-feiras, em sala,
e, posteriormente, no CANTO POÉTICO ITINERANTE (no dia determinado na agenda para a sua criança) e, ainda, no CHÁ
POÉTICO, já agendado no calendário escolar/2019.
Estimulem a participação de sua criança nesses eventos desencadeadores de numerosas linguagens com destaque
para a LINGUAGEM POÉTICA. Desse modo, de forma bastante atraente e lúdica, as crianças já se prepararão,
progressivamente, para o XII CONCURSO NOTA DEZ NA DECLAMAÇÃO DE POESIAS, datas também previstas no
calendário.
Reiniciaremos, também, a partir do dia 14 de fevereiro (quinta-feira), o TODA QUINTA É DIA DE CIRANDA DE
LIVROS. Nessa atividade, como já é do conhecimento dos(as) senhores(ras) pais(mães) veteranos(as), as crianças são
estimuladas a escolher um livro para lê-lo em casa sob a mediação do papai e/ou da mamãe (ou da pessoa que o(a)
representa). Devolvê-lo-ão na segunda-feira subsequente ao empréstimo, IMPRETERIVELMENTE. Nesse dia (segunda-feira)
as crianças serão surpreendidas, em sala, com a DEGUSTAÇÃO LITERÁRIA, atividade lúdica, exploratória da leitura
realizada em casa e de outros títulos.
Para que a criança possa participar do TODA QUINTA É DIA DE CIRANDA DE LIVROS, é necessário o preenchimento
do destaque anexo e assinatura dos pais e/ou responsáveis, que assumem a responsabilidade pela locação do livro
(ressarcimento em caso de perda ou extravio!) e de estar na escola a SACOLA DA CIRANDA DE LIVRO. Assim, em
concordando com essa norma referente ao empréstimo, assinem o destaque de autorização anexo e devolvam-no à professora
de sua criança na segunda-feira (11/02).
Contamos com o apoio e a participação dos(as) senhores(ras).
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
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