Colégio de Ermesinde

“Movidos pelo amor de Deus Construir o futuro com valores”

Projeto Pedagógico do Jardim de Infância
2017/2018

Índice
Apresentação do projeto: .................................................................... 3
Finalidades do projeto: ....................................................................... 4
Objetivos: .......................................................................................... 5
Algumas propostas de atividades: ........................................................ 6

Apresentação do projeto:
Não é segredo que educar uma criança é difícil. Requer persistência e
dedicação dos pais, principalmente para ensinar valores importantes para
o futuro das crianças. A aprendizagem não acontece da noite para o dia,
mas sim ao longo da vida. Daí a importância de persistir nas mensagens
que desejamos transmitir.
Fazer com que a criança se sensibilize com o outro pode ser favorecido
com a brincadeira, com a música e com o contar histórias, desenvolvendo
a compaixão que é o facilitador para se chegar à moralidade.
Este projeto justifica-se pela busca da valorização do ser humano,
resgatando a importância dos valores, como tendência para o bem, que
devem ser ensinadas e partilhadas pela família, pela sociedade e pela
escola também.
“ A sociedade, da qual fazemos parte, preza o individualismo ou a
massificação.” Entre os dois extremos, há um lugar especial a ser ocupado
por pessoas que reconheçam e lutem pelo bem. O bem que não é só meu,
nem teu, mas de toda a comunidade, beneficiando cada um e todos.
Quantas pessoas resolvem os seus problemas com agressões físicas e
psicológicas, são preconceituosas, deitam o lixo no chão, desrespeitam os
sinais de trânsito…os exemplos pela negativa são muitos.
Por tudo isto, com a continuação deste projeto pretendemos
continuar a incutir nas nossas crianças que sentimentos como: a
BONDADE, a AMIZADE, a PARTILHA e a GRATIDÃO são essenciais para
fazer um mundo melhor. Pretendemos motivar nas crianças uma
autocrítica e uma reavaliação de situações comuns no dia-a-dia, que
dificultam a convivência harmoniosa entre as pessoas. Trabalhar os
valores é algo que não é visível nem imediato. Os valores constroem-se no
convívio com o outro, nas ações do dia-a-dia e compete-nos a nós como
educadores estar atentos a determinados valores no momento e na hora
certa para os valorizar e incentivar a fazer mais e melhor.

Finalidades do projeto:
Nós, educadores, somos solicitados frequentemente a abordar
problemas que surgem na sociedade e implicam, muitas vezes, a ausência
de uma relação harmoniosa entre os seres humanos, onde os principais
valores pessoais, sociais e morais parecem não existir. Sendo assim,
devemos desde muito cedo cultivar os valores no dia-a-dia das nossas
crianças, consciencializá-las da importância e da necessidade em preservar
valores como respeito ao próximo, amizade, gratidão, bondade, partilha,
entre outros.
É fundamental perceberem o quão importante é dizer “obrigado”,
“pedir desculpas” e “por favor”. Essas palavras são necessárias para uma
boa convivência em grupo. Devem perceber que os valores estão
presentes, não só na sala de aula mas também no quotidiano, e que se
deve fazer uso deles diariamente, procurando não mentir, não
discriminar, não enganar e cooperar com o próximo.
Portanto, somente pela educação preventiva podemos atingir o
objetivo de formar cidadãos conscientes, mostrando-lhes qual o melhor
caminho a seguir.
Neste contexto, é importante trabalhar a interação entre educadores e
crianças, despertando o senso moral na infância, mobilizando e
resgatando valores no quotidiano do jardim-de-infância. Procuramos,
assim, promover a integração entre a família, aluno e escola, a fim de
desenvolver vínculos afetivos, autoestima, aprendizagem e limites.

Objetivos:
• Promover o respeito assistindo a exemplos.
• Aprender a elogiar e incentivar o outro
• Ensinar a criança saber escutar o outro.
• Incentivar a criança a acolher o outro nas suas brincadeiras.
• Fazer com que a criança assuma responsabilidades, sem ter medo,
fazendo-a pensar sobre o que significa ser honesto.
• Fazer com que a criança preste atenção nas regras de
convivência, respeitando a liberdade das escolhas do outro.
• Mostrar à criança que é através do diálogo que resolvemos as
divergências que temos com o outro.
• Aprender a partilhar as coisas e saber o que significa ser generoso.

Algumas propostas de atividades:
• Conto de histórias e fábulas envolvendo os valores trabalhados.
• Conversas informais – aproveitando acontecimentos do dia-a-dia.
• Relatos de experiências – atitudes de ajuda ao próximo.
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