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Objetivo Geral 

Oferecer espaços diversos, dentro da escola, possibilitando as crianças a troca de salas 
durante o cotidiano da instituição favorecendo, dessa forma, situações diferenciadas e 
desafiadoras para os pequenos. 

 

Objetivos específicos 

   *possibilitar que bebês e crianças troquem de espaço durante as nove horas em que 
convivem na instituição; 

  *organizar os espaços da escola de forma a socializar os recursos existentes; 

  *favorecer a interação de crianças de diferentes idades;  

  *desenvolver o senso de pertencimento ao ambiente escolar; 

  *envolver a comunidade escolar no cotidiano; 

   *alcançar as diferentes linguagens da educação infantil. 

 

 

 

 

 

 



Procedimentos 

A escola organizou-se em Ambientes de Aprendizagem, por perceber a 
necessidade de mudança do espaço para as crianças da creche que permanecem 
durante todo dia na escola.  

 
Os Ambientes de Aprendizagem são salas organizadas de forma a desafiar as 

crianças a explorar diferentes materiais e promover diversas atividades que 
contemplem as múltiplas linguagens da Educação Infantil. 

 
O diferencial dos Ambientes de Aprendizagem é a troca de salas, tornando a rotina 

mais dinâmica principalmente para as turmas que permanecem em turno integral. O 
turno integral têm quatro momentos de refeição: café da manhã, almoço, leite da tarde 
e lanche da tarde. O turno da manhã participa de duas refeições: café da manhã, 
almoço. E o turno da tarde participa de uma refeição: o lanche da tarde.  

 
 A troca de ambiente se dá após as refeições que ocorrem nos turnos. 
 
 Entre os Ambientes de Aprendizagem organizados pela escola temos os ambientes 

das histórias, artes, descobertas, música, brinquedos, refeições, pátio, multimeios e 
sala “coringa”, que é uma sala extra. Desta forma conseguimos compartilhar todos os 
materiais e recursos da escola. 

 
O Ambiente de Artes é organizado de forma que nesse espaço professores e 

crianças sintam-se convidados a realizar atividade de artes plásticas, 
preferencialmente, para isso os materiais disponíveis são diversos: tintas, pincéis, 
papéis, sucata, cola colorida, massa de modelar, argila entre outros. 

 
O Ambiente Multimeios é o mais antigo existente na escola e surgiu do Projeto 

Escuna da Secretaria de Educação SMEC, na época, e leva o mesmo nome da sala. 
Nesse ambiente estão os computadores disponíveis às crianças que brincam e 
interagem com jogos virtuais. A pesquisa também faz parte desse ambiente. Além 
desse recurso o ambiente dispõe de televisão e DVDs. Todas as turmas da escola 
passam por esse ambiente e o utilizam conforme seus interesses, de acordo com a 
idade das crianças. 

Descobertas é o nome de mais uma sala ambiente. Nela os materiais estão 
dispostos de forma a suscitar investigação e descobertas. Nesse espaço temos 
dinossauros, lupas, fita métricas, esqueleto, jogos, espelho de aumento, tapete 
sensorial entre outros recursos. 

Sala de brinquedos é o ambiente que encontra-se a maioria dos brinquedos da 
escola como bonecas, carrinhos, jogos de encaixe, carrinhos de boneca, etc. 

Os brinquedos são utilizados por toda escola e todas as turmas passam por esse 
ambiente, assim como os demais. 

No ambiente de música estão alguns instrumentos de percussão e cordas, além 
de outros confeccionados em sucata. Nesse espaço as crianças são levadas a 
experimentar e escutar as variedades sonoras, bem como são convidadas ao 
movimento havendo na sala recursos como blocos de espuma para a utilização em 
circuitos, bambolês entre outros. 



Todas as turmas passam por todos os ambientes durante a semana. Os horários 
são organizados numa tabela disposta nas salas e entregue às professoras. Existe 
flexibilidade na utilização dos ambientes e por vezes as professoras preferem 
permanecer num mesmo espaço caso alguma atividade esteja em andamento na hora 
da troca de salas.  

 
 
Materiais e recursos necessários 
 
Os materiais utilizados são brinquedos, materiais didáticos como tintas, papéis, 

lápis, bola, cordas, instrumentos musicais, livros, sucata etc.  
As professoras são sujeitos decisivos no projeto, assim como toda a equipe de 

trabalho. 
O projeto está sendo desenvolvido desde 2014 e não tem data para terminar. 

Seu término se dará pela análise das avaliações e ao percebermos o desinteresse das 
nossas crianças e professoras.  

É avaliado semestralmente pela equipe de trabalho da escola (professoras, 
funcionárias e gestão), pela comunidade através da Avaliação Informal e avaliação 
escrita. 
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