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Não haveria luz, se não fosse a escuridão! 
- Lulu Santos - 

 
Como sugere o título, o trimestre será para a exploração do 

conceito de Luz e Sombra. Em função dos eventos do período, 
abordaremos simbolicamente o nascimento da criança, da 

cidade e do Brasil como uma caminhada que segue das trevas, 
à luz. 

Ao abordar a história de vida da criança, para a exploração 
das ideias, faremos uma analogia com a concepção e o 
nascimento, caminhando em direção à construção da 
identidade, formação de hábitos, atitudes e valores, 

acendendo os faróis da formação ética: luz interior, luz da 
atenção, luz do saber. 

Na formação cultural, vamos explorar os festejos de Carnaval 
(Bloco do “Esbanja e Manera”), aniversário da Cidade do Rio 

de Janeiro (evolução da iluminação e influência em nossa 
vida) e a Páscoa, dentre outras oportunidades, para 

desenvolver os conteúdos previstos. As crianças terão 
oportunidade de, brincando e se divertindo com artes 
plásticas, música e expressão corporal, expandir sua 

capacidade de Ser e Conviver, sabendo reconhecer a energia 
produzida pelo movimento e pelo convívio social. 

Também em março, na passagem do Dia Internacional da 
Mulher, vamos intensificar a reflexão sobre o gênero. 

Teremos a oportunidade de comemorar o aniversário de 
Eisntein e o centenário da Teoria da Relatividade. 

Sempre ressaltando a relação entre a água e a luz, vamos 
estimular o consumo consciente, evitando o desperdício e 
enriquecendo o processo de Educação Financeira, numa 

atividade de leitura de contas de água e luz. As turmas de Pré 
II e 1° Ano farão uma aula passeio ao Museu da Ligth. 

No Dia do Circo, comemoraremos os 100 anos de Carequinha, 
experimentando o que seja o picadeiro, com toda a sua 

energia, seus sons, sombras e luzes. 
Com o início da Ciranda Cultural 2015, vamos viajar pelo reino 
Encantado de Monteiro Lobato. Durante a semana da saúde, 

vamos descobrir a relação entre alimentação, sol, água e 
saúde. Vamos conhecer um pouco do Cosmo, dos astros 
luminosos e iluminados, através de outras culturas: dos 

índios, que aqui estavam quando da chegada dos 
portugueses, e que adoravam deuses da luz e da escuridão, e 
dos próprios portugueses, que usaram as estrelas para guiar 

suas embarcações. 

 

 
Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor! 

- Abel Silva - 
 
Iniciamos o trimestre homenageando as mães, este ser de luz. 
Tendo em vista o feriado do dia 1º de Maio, será abordado o 
tema trabalho. A figura feminina também terá destaque em 
outro viés do tema, que é o trabalho escravo (Abolição da 

Escravatura). 
Nas artes plásticas desenvolveremos o estudo da relação da 
luz e sombra explorada pelos impressionistas. Em especial 

Debret, que tão bem retratou o Rio de Janeiro de seu tempo. 
Através de sua obra, poderemos reconstruir um pouco a 
história da cidade, vamos conhecer a história da família 

carioca, incrementando atividades que remetam ao dia a dia 
da família. Os temas serão abordados no sentido de destacar 

o papel da família na formação do cidadão: a família 
iluminando as suas crianças com valores. 

Serão abordadas diferentes formas de energia para a 
produção de luz 

(eólica/petróleo/gásnatural/ondas/nuclear/hidráulica/ 
termogenica/carvão/solar) e o caminho da eletricidade da 
central de produção até a fonte de consumo (nossa casa). 

A produção e a distribuição da energia serão temas de 
grandes conjecturas, e culminará com uma exposição interna 

dos resultados alcançados. Será esta a estratégia utilizada 
para ressaltar a importância da preservação ambiental na 

ação do homem sobre a natureza, ou seja, trabalho, tendo em 
vista o Dia do Meio Ambiente (05/06).  Ainda em relação ao 
meio ambiente, abordaremos: desenvolvimento das plantas 

(ao natural, em estufa, ), a fotossíntese, a produção de 
oxigênio como fonte de energia/vida,  descarte de lixo tóxico 

(pilhas, lâmpadas, remédios...) as consequências das 
queimadas, 

A abordagem das relações familiares será retomada com a 
homenagem aos avós.  Encerram o trimestre os festejos 

juninos. São todas comemorações que, resignificadas, dão 
sentido à nossa prática pedagógica, cheias de sentido. E mais: 
todas as comemorações são consideradas, por nós, fonte de 

energia (física, social, cultural e emocional), ao serem 
plenamente vivenciadas. 

 



 
 

 

 

AGOSTO - SETEMBRO OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO 

Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre 
- Roberto Carlos – 

 
 

Sempre considerando a família como fonte de energia 
prioritária para o ser humano, independentemente de qual 
seja o seu perfil, vamos iniciar o trimestre homenageando a 

figura paterna, seja ela exercida por quem for. E prosseguindo 
com o espírito de festejar, ainda dentro do projeto de 

resignificar as datas em destaque no calendário escolar, 
vamos iniciar nossos trabalhos com o Dia do Soldado, do 

Folclore (com suas inúmeras lendas  e danças, seus mitos e 
tudo mais que envolve o sol e a lua), do Trânsito ( meios de 

transporte, tipos de combustível, o uso da eletricidade, a 
energia  da bateria veicular, a organização do trânsito urbano, 
os sinais de transito). Com a comemoração da Independência 

do Brasil, durante a semana cívica, chegaremos até às 
hidroelétricas brasileiras. Teremos ainda a comemoração da 

Paz e da Compreensão Mundial, com a abordagem das 10 
Metas para melhorar o mundo. Com Setembro chega também 

o Aniversário da Escola (30 anos!), a Olimpíada do 
Voluntariado (a pratica do esporte, aliada a pratica da 

solidariedade), a chegada da Primavera e o dia da Árvore, 
sempre ligando as questões ambientais. 

 

 
 

Um pouco de luz nessa vida, um pouco de luz em você 
- Roupa Nova - 

 

 
 

Outubro, mês da criança e do professor, será um mês 
bastante intenso. Na continuidade das comemorações 

RIO450anos, teremos aula passeio e oficina no Museu de Arte 
Naif.  Na semana da criança, vamos trabalhar o conceito de 

Cidadania Global, envolvendo família e escola na formação de 
valores: Direitos e Deveres da Criança.  O tema Trabalho será 
retomado na reflexão da profissão Professor.  A arte se fará 

presente a compreensão da relação arte e luz (cinema, teatro, 
picadeiro, TV). 

Luz e sombra também serão fenômenos analisados sob o 
ponto de vista dos animais (animais diurnos e noturnos), 

considerando ser o dia 04/10 o Dia dos Animais . Ainda aqui 
veremos a história dos brinquedos, do artesanal aos 

eletrônicos. Fechamos o mês com a manifestação cultural de 
outro povo, cuja língua também aprendemos na Sonho 

Encantado: Halloween. 
Ainda voltados para a formação do cidadão, discutiremos  

liberdade, organização, participação social e a evolução da 
modernidade no  pais.  Na sequência, serão trazidos para 

nossas apreciações diferentes aspectos de uma outra cultura 
que também foi determinante para a formação do povo 

brasileiro: a cultura africana, aproveitando para comemorar o 
centenário de Grande Otelo. 

Caminhando para o encerramento do ano letivo, teremos a 
culminância dos projetos do Espelho das Emoções (Maternal I) 

e do Livro de Pano (Maternal II ao 1ºano). 
Por fim, chegamos às luzes do Natal, com toda sua magia. 

 
 
 

 

 


