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A Boneca Rosinha

 Ficou muito mais fácil 
aprender matemática na 
Creche Monteiro Loba-
to, bairro Carianos. Os 
pequenos, que possuem 
entre 4 e 6 anos monta-
ram um mercadinho para 
aprender, na prática, noções 
da disciplina. Cada criança 
assume um posto na brinca-
deira e, com a ajuda dos pro-

fessores, um grupo distribui 
os produtos nas pratelei-

ras e outro é responsável 
por organizar e receber 

o dinheiro. Os clientes 
escolhem os itens e colo-

cam nas cestas de verdade, 
doadas pelo Supermerca-
do Hippo.  Depois é só pas-
sar no caixa.  O pagamen-
to é feito em “dinheirinho”. 

 Com a obrigatoriedade tra-
zida por leis federais, os professores 
de creches e NEIs estão discutindo 
e buscando formação para efetivar 
o processo que exige que a crian-
ça tenha, em seu histórico escolar, 
também as avaliações da educação 
infantil. Nessa perspectiva, o grupo 
da Creche Júlia Maria Rodrigues, 
no Jardim Atlântico, construiu a 
primeira avaliação do semestre.
 No grupo 3B, formado por 

16 crianças de 2 a 3 anos de ida-
de, as profissionais Vera Maria, 
Cristiani Mari, A ngélica Oliveira 
e a professora de Educação Física 
Josiane Correia, tiveram a opor-
tunidade de trocar informações   
e  conhecer a história de cada 
criança e família. Para acolher os 
participantes foi organizado o 
espaço da sala dando um  colo-
rido especial, de acordo com   a   
importância  deste momento. 

Matemática vira brincadeira em 
creche da Capital

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/

 Ela chegou na sala toda 
desmontada, dentro de uma 
caixa surpresa. Algumas 
crianças se aventuraram em 
abrir o pacote e a boneca 
de pano foi tomando forma. 
Seu nome foi sugerido por 
um dos pequenos e acabou 
agradando o grupo. A Boneca 
Rosinha surgiu como ativida-
de complementar do Projeto 
Identidade, para trabalhar as 
partes do corpo com crianças 
de 3 anos,  do NEI Zilda Arns 
Neumann, bairro Carianos.
A simpática bonequinha, 
que tem as partes do cor-
po móveis, a princípio seria 
mais uma amiga da turma, 
mas, aos poucos, ganhou 

um novo sentido. Ela é utilizada para trabalhar as relações de afeti-
vidade, cuidado, respeito com os colegas, higiene e alimentação. 

 Com o início do segundo se-
mestre letivo, a Orquestra Es-
cola, da Fundação Cultural 
Franklin Cascaes, retomou o 
cronograma de apresentações. 
O projeto é desenvolvido em 
parceria com a Diretoria de 
Ensino Fundamental da Secre-
taria Municipal de Educação 
e tem a regência do maestro 
Carlos Alberto Angioletti Vieira.
A primeira apresen-

tação aconteceu na Escola Gentil Mathias, nos Ingleses, sob a co-
ordenação do professor de música Ricardo Levi. Os espetácu-
los ocorrem nas segundas-feiras, a cada quinze dias, no período 
vespertino. Dia 22/08, a Escola Donícia M. da Costa receberá a Orquestra.  
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As crianças organizam um mercadinho na creche

Avaliação semestral na 
Creche Julia Maria Rodrigues
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Concertos Didáticos na  
escola
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Profissionais da Creche Julia Maria recebendo 
os pais da criança Lucas Silva.


