
 

 

Circular n°04 

Ref: THE WORLD OF TALES AND ENCHANTMENTS 

 
   “Um País se faz com Homens e livros”  

Autor: Monteiro Lobato 
 

Neste mês de março iniciamos o novo projeto da 
Educação Infantil: O MUNDO DOS CONTOS E ENCANTOS.  

O projeto visa fomentar o gostinho pela Literatura Infantil nos nossos 
pequenos, tendo como aliados os familiares. Estimulamos sempre a literatura em 
nossa rotina: no momento das contações de histórias, das parlendas, rimas e 
versos, além de trabalharmos com a Ciranda de Livros, na qual a família tem 
papel fundamental, já que o adulto facilitador pode explorar a imaginação da 
criança no momento da contação, fazendo a pseudoleitura com os pequenos. Não 
vamos esperar que os discentes  adquiram e se apropriem da leitura convencional 
para apresentar e explorar um livro, não é? 

Vamos vivenciar a literatura infantil iniciando com a história da Chapeuzinho 
Vermelho. Entraremos em um lugar mágico e rico em cultura, é a imersão em um 
mundo de personagens que encantam a todos! 

No dia (29/03)- Sexta Feira, teremos a primeira contação de história para 
as turmas dos grupos 4 e  5. 

 Dessa forma, contamos com a participação da família na produção de um dos 
personagens do conto clássico. Usem a criatividade, eles podem ser feitos de 
rolo de papel higiênico, lata de leite, palitos de picolé, ou até mesmo uma linda 
pintura  do personagem em papel mais resistente, ou o material que preferir. 
Lembrem que é necessário ajuda da mamãe ou papai, mas a participação da 
criança é essencial. 

Favor trazer a produção até dia 28/03. Neste dia a criança NÃO necessita 
usar o fardamento (traje livre) 

Contamos com o apoio e parceria de todos para que a construção desse lindo 
trabalho seja um verdadeiro sucesso!  

 
Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica- Educação Infantil 

Salvador, 19 de Março de 2019. 
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