
 Nesse edição, entenda o que é "Projeto
Literário" e acompanhe alguns
acontecimentos da abertura desse projeto.

Sessão de 
autógrafos!
Confira como foi esse 
momento!

Projeto Literário

Projeto Literário
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O Projeto Literário é um
trabalho desenvolvido pela
Escola Crescer PHD, em
parceria com as famílias,
para o Ensino Infantil e
Fundamental I. Nele, várias
atividades são realizadas,
como as "Cirandas
Literárias", atividades com
fantoches, contação de
histórias, "Horas Sociais",
entre outras, com o
objetivo de criar uma
experiência literária
prazerosa, tendo em vista a
importância da literatura
para o desenvolvimento
infantil. Preocupamo-nos
em criar  ambientes
favoráveis, nos 

"A partir do contato da criança
com diferentes gêneros
textuais, temos um universo de
possibilidades para trabalhar,
principalmente o
desenvolvimento da
expressividade e do
vocabulário."
- Alba Valéria, coordenadora
do Ensino Fundamental

"Tendo em vista a
importância da literatura
para o desenvolvimento
infantil e que, para uma 
boa experiência literária é
essencial criar um 
ambiente no qual a criança
associe os livros e as
histórias aos momentos
prazerosos, realizaremos um
trabalho em parceria com as
famílias na exploração de
variadas obras literárias,
conforme 
o contexto de cada grupo." 
- Simone Alvarenga,
coordenadora do infantil

Projeto Literário?

Entenda o que é, como acontece e qual a 
importância do Projeto Literário para os alunos.

Simone e Alba

Pensando o projeto
com carinho!

Projeto Literário?
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quais as crianças tenham
boas experiências
literárias, podendo associar
os livros e as histórias aos
momentos prazerosos de
seu dia a dia. Para isso,
desenvolvemos um
trabalho em parceria com
as famílias criando
contextos diferenciados de
contação, de acordo com
cada faixa.



O Mini está conhecendo “A
Galinha Ruiva”, uma história
cheia de aprendizagens e
cooperação mútua. Já o
Maternal, está passeando
pelo livro "Um dia de sol na
fazenda", explorando cores,
formas geométricas, rimas e
onomatopeias. Além dessa
experiência, contaremos
com a participação das
famílias como contadores de
belas histórias. O Jardim já
brilhou  

na abertura do projeto com o
teatro de fantoches,
facilitando a absorção das
histórias, além de torná-las
mais divertidas. Ainda
teremos o rodízio de livros e
o diário de bordo que
norteará o processo
investigativo sobre as
profissões embasado na
história “Quando a gente
crescer”. O Pré e o 1° ano
adentraram o mundo da

fantasia com o teatro
organizado pelos professores,
abrindo, com muita criatividade,
a jornada literária.  E, dando
continuidade ao projeto,
teremos as mascotes no Pré ,
que acompanharão as crianças
no reconto das histórias,
auxiliando-as nesse processo.
Já o 1° ano, começará a
"Ciranda Literária", que ampliará
o repertório de histórias de
nossas crianças, desenvolvendo
a interpretação, o senso crítico,
a linguagem oral e escrita, além
do discurso narrativo nos
reconto aos demais colegas de
sala. E assim, cada turma
desenvolverá projetos incríveis
que tornarão a literatura um
hábito saudável e indispensável.
Ler é bom demais!

Fantasia, literatura
e imaginação.
E só sei que foi assim a abertura do nosso Projeto 
Literário. Estão sentindo o cheirinho de final feliz?

Abertura
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MINI

MATERNAL

BABY
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A turminha do
Baby conhecendo

a história dos
"Três Porquinhos",
desenvolvendo a

oralidade e a
observação de

imagem.



Pré e 1° ano na contação de história

PRÉ E 1° ANO

JARDIM
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Amantes dos livros, nosso Fundamental I vem
recheado de surpresas, narrativas e interpretações.

3° ANO

Você conhece a “Mentira 
Cabeluda”? Um livro de 
Pedro Bandeira que aborda 
amadurecimento, 
honestidade e mentira. A 
professora teve um bate-
papo com as crianças, 
estreiando a leitura e o 
debate sobre o tema que 
trabalharão esse ano em 
sala de aula.

4° ANO

Inglês, matemática e 
português. O livro “A 
Secreta Receita”, de dois 
autores capixabas, Eneidis 
Ribeiro e Murilo Goes, e 
idealizado por Sandra Yara 
de Oliveira, apresenta uma 
narrativa encantadora. A 
poesia, as cores e os 
sabores oferecidos nessa 
grande aventura nos
permitirão realizar um 

A abertura por aqui também foi agitada. Confira, por turma,
o que cada uma vai aprontar neste projeto!

2° ANO 
Confira a matéria na  
página 7.

um trabalho 
interdisciplinar, por ser
bilíngue- ampliando o
vocabulário das crianças- e,
por também envolver a
matemática, faremos
receitas e trabalharemos
com as medidas de 
massa.

5º ANO

Iniciaremos o projeto 
literário com o livro "Uma 
questão azul-escuro", da 
autora Margarida Fonseca 
Santos. 
Essa obra abordará, de 
uma forma sensível e 
muito atual, o bullying: um 
comportamento 
consciente, intencional e 
hostil. Esse tema nos 
possibilitará conversar
com os alunos sobre esse 
assunto de maneira 
dinâmica e participativa, 
trazendo para a sala de 
aula sentimentos e 
vivências que poderão 
contribuir para a 
conscientização dos 
danos por ações 
impensadas. 

4° ano com o livro "A Secreta Receita"

Acha que acabou
por aqui?

E tem mais!
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3° ANO

4° ANO 5° ANO



”Palhaço e riso são um só.
Mas, se em um 
determinado tempo desta
jornada, os inseparáveis
amigos fossem, sem
qualquer tipo de escolha,
divididos? E até onde o
valor e o poder de uma
amizade são fortes o
suficiente para que o
sentimento não pare e que
o reencontro aconteça?”.
São estes os pontos que
os irmãos, o publicitário
Lucas Albani e o ilustrador
Luan Albani, apresentam
no livro infantil “O Riso do
Chico”. 
Esse é o primeiro livro do
projeto literário que
representa, de maneira
lúdica e interativa, o tema
amizade e lealdade.

O 2° ano estreiou o projeto com chave de ouro.
Confira esse momento especial!

"O riso
do Chico"

Sessão de
autógrafos

Lucas Albani e Luan Albani

Autógrafos com autor
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Uma série de fábulas que
ensinam o perdão, a
bondade, a compaixão
entre outras virtudes, de
modo envolvente e teatral.
Foi isso que a "Dourado
Produções" trouxe com as
fábulas do "Leão e o rato",
"Girafa e o Macaco" etc.

Cenário, fantasias e muitos contos. Veja o que a
Dourado Produções aprontou para a abertura do
nosso Projeto Literário!

Qual é a moral da
história?

 Fábula "Leão e o Rato"

Teatro
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 A Hora Social é uma
atividade interna, com o
intuito de desenvolver
diversas habilidades e
capacidades, dentre elas,
sociais, afetivas, emocionais
e motoras. É nessa
oportunidade que os alunos
aprendem a ter um olhar
diferenciado com o próximo,
desenvolvem a coordenação
motora, trabalham a
percepção espacial,
conseguem perder a timidez
e ainda se 

expressam com mais
clareza. 

"Saber lidar com o outro e
consigo mesmo é essencial
para que se tornem adultos
capazes de resolver conflitos
e aprender a olhar o próximo
com empatia"
- Elenice Barbosa,
idealizadora da Hora Social
na Escola Crescer PHD

JARDIM
Folia e carnaval! A época mais
colorida do ano.

Homenagem à paixão por 
aprender, descobrir e 
vivenciar a escola!

Música, história, dança, oralidade, apresentação 
e tantos outros benefícios que essa iniciativa traz. 
Conheça!

1° ANO

Este ano!

Hora Social

Hora Social

/9


