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Formação continuada

Editorial
ONU + PROJETO INSTITUCIONAL AVANTI
2012 = EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Há algum tempo os projetos institucionais
Avanti têm sido baseados nos temas anuais
eleitos pela ONU. Quando me deparei
com os documentos referentes ao Projeto
Institucional Avanti 2012 “Valores, quero
aprender para ser melhor”, cuidadosamente
preparados pela Equipe Avanti, perguntei-me
como foi possível fazer a relação entre o tema
da ONU e o Projeto Institucional Avanti 2012.
Depois de muito pesquisar fiquei encantada.
A Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas declarou 2012 como o Ano
Internacional das Cooperativas por estas
agregarem valores como a união, cooperação,
solidariedade, partilha, inclusão social,
impacto no desenvolvimento socioeconômico
mundial, além de reunir pessoas e profissionais
que têm interesses comuns.
Baseado
nesta ideia o tema valores surgiu como um
referencial importante a ser trabalhado em
2012 pela Escola.
Como então fazer a ligação entre o tema
eleito pela ONU, o Projeto Institucional
e nossas crianças? Um dos conceitos de
cooperativa é “sociedade cujo capital é
formado pelos associados e que tem a
finalidade de somar esforços para atingir
objetivos comuns que beneficiem a todos.”
Tudo a ver! Em nosso caso, somos uma
sociedade formada pela Escola e Família, cujo
objetivo comum é formar nossas crianças para
se tornarem pessoas de bem e construírem um
mundo melhor, exercendo a cidadania com
responsabilidade e respeito.
O Avanti acredita que a educação através
de valores deve e pode ser trabalhada junto às
crianças. Afinal, esta é a primeira etapa de todo
um processo de educação formal e a escola é
um espaço de práticas sociais em que elas não
apenas entram em contato com valores que
precisam e fazem parte do seu dia a dia, mas
também aprendem a sua importância para
um convívio social mais humano e igualitário.
Com certeza este trabalho nos trará muitas
surpresas e conhecimento! A proposta Avanti
é formar nossas crianças agora para que
tenhamos uma sociedade melhor no futuro.

A primeira reunião de Formação Continuada dos profissionais
Avanti aconteceu dia 25 de fevereiro de 2012 e teve como tema
principal “Apresentação Pessoal e Postura ao Falar em Público”. O
tema foi enriquecido com a leitura e discussão de textos de Ivan
Ângelo, José Carlos Serrano Freire e o Código de Ética da Escola
Avanti. Foi um bom começo de ano para todos nós!

Multiculturalismo no Avanti

Este ano temos o privilégio de contar com duas crianças de
nacionalidade francesa entre nossos alunos. Louis (Infantil Manhã)
e Margaux (Berçário I) estão enriquecendo nosso dia a dia, trazendo
consigo novos costumes e olhares. Suely Silva acompanhou todo o
processo de sua adaptação e continua dando suporte às crianças e
seus pais por ser fluente na língua francesa. Sejam bem-vindos à
nossa Escola!

Infantil A Manhã - Pintura no plástico bolha
Professoras Carol E Rose

Com muito entusiasmo e envolvimento as crianças do Infantil
Manhã participaram de uma atividade de Artes Visuais, na qual
utilizando guache pintaram, espalhando com as mãos e também
com o corpo, num plástico bolha. Para esta atividade o objetivo
foi proporcionar a experimentação de sensações diferentes e
explorar texturas. Algumas crianças, além de aproveitarem todas
as possibilidades de pintura nesta nova superfície apresentada,
também se divertiram estourando as bolhas do plástico. Foram
momentos prazerosos e de muita interação do grupo.

Luciana Veiga
Lima Maltez
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Integral Tarde - “O circo chegou!”
Professoras: Michele, Roberta e Grazielly
Tendo como tema a Cultura Popular, nos
eixos de trabalho de Artes Visuais, Linguagem
Oral, Movimento e Matemática, o Integral está
trabalhando a Sequência de Atividades “O Circo
chegou!” com objetivos de conhecer a história
do circo, identificar personagens deste mundo
maravilhoso e suas atrações, explorar sensações
e ritmos corporais e estimular as crianças com
atividades desafiadoras e lúdicas. As crianças estão
se divertindo muito nesse ambiente circense!

Infantil I Manhã – “Minha escola é assim...”
Professoras Luciana e Andréa

Com o tema Organização e Higiene Pessoal e
Ambiental o Infantil I está trabalhando a Sequência
de Atividades “Minha Escola é assim”, cujos
objetivos são desenvolver a autonomia nas tarefas
simples, aprender a ter cuidado consigo mesmo e
com o ambiente e desenvolver habilidades sociais
para integrar-se de forma segura e saudável. Uma
das atividades práticas deste trabalho foi um
gostoso passeio pela Escola para que as crianças
conhecessem seus espaços físicos e funcionários
a fim de possibilitar maior familiaridade com o
ambiente escolar. Foi um momento de significativas
descobertas.

Berçário III - Atividade de exploração com tinta
Professoras: Gabriela C., Aline e Raquel
As crianças do Berçário III estão na fase de
descobertas e, por conseguinte, nesse processo
adquirem novos conhecimentos. Desta forma,
deixá-las explorar diversas texturas e materiais
é fazer com que a criatividade e fantasia se
tornem momentos enriquecedores no processo
de aprendizagem. A manipulação e uso de
tinta fazem com que as crianças desenvolvam
habilidades motoras, percepção tátil, postura
corporal, concentração, interesse e acima de tudo
o respeito com o outro na partilha dos materiais.
www.avanti.com.br
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Ciranda do livro 2012

É um Projeto contínuo adotado pela Escola já há algum tempo. Para manter o seu acervo sempre
atualizado, todo ano são adquiridos títulos novos com variados temas além de livros específicos para
compor o Cantinho da Leitura de cada sala de aula. A proposta deste Projeto é a aquisição do gosto
pela leitura assim como o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade. A criança escolhe
semanalmente o livro que mais lhe interessa e o leva para casa, comprometendo-se a ter os cuidados
necessários e tendo o compromisso de devolvê-lo na semana seguinte. É importante que o momento
da leitura em casa junto com os pais seja especial, já que a criança quando incentivada de maneira
prazerosa toma a leitura como uma ação divertida e por consequência torna-se um novo leitor. Além
desta proposta pedagógica, o Projeto caracteriza-se também pelo cunho social e solidário, através do
qual, no final do ano os livros são doados para uma Instituição definida com critério pela Escola.

SUGESTÃO DE LEITURA
O que tem no
prato do seu filho

Autor: PADUA, ELAINE CRISTINA
ROCHA DE
Assunto: MEDICINA E SAÚDE PUERICULTURA
Editora: ALLES TRADE COMERCIO
‘O que tem no prato do seu filho?’ pretende ajudar os pais na tarefa de
fazer com que as crianças tenham uma alimentação de qualidade, além
de orientá-los em como lidar com restrições alimentares, prisão de
ventre, obesidade infantil e o vegetarianismo. As receitas vão desde
sucos e saladas, até comidas como tortas, bolos e suflês.

Meu filho pato
e outros contos
sobre aquilo de que
ninguém quer falar

Autor: VARIOS AUTORES
Assunto: INFANTO-JUVENIS LITERATURA INFANTIL
Editora: CIA DAS LETRINHAS

Ao longo do seu desenvolvimento, toda criança vivencia situações de perda - que
podem gerar sentimentos e reações fortes. Seis escritores apresentam histórias
para os pequenos sobre esse assunto, resultando em um livro variando em
estilos - contos de humor, outros mais tristes, um mais psicodélico, cordel
e poesia - quanto em conteúdo - muitas possibilidades para que as crianças
possam falar sobre a morte e entendê-la como um fenômeno inerente à vida.
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