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COLÉGIO BOSQUE FELIZ 

Educação Infantil 
Diretoria Regional de Educação  -  Santo Amaro 

 
                

PROJETO DE ADAPTAÇÃO – 2020  
 

                   
Livro: “Eu quero um Amigo” – Anette Bley 

 
 
Turmas: Infantil III – A Manhã, B e C Tarde. 
 
Professoras: Daniela Pelaggi Oliveira, Maria Vanessa Rodrigues de Sousa e Solange Cristina 
Dutra. 
 
Período de vigência do projeto: Fevereiro de 2020 
 
Áreas de conhecimento envolvidas: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e 
Sociedade, Música, Artes Visuais, Movimento Dirigido, TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Educação Física, Capoeira e Inglês. 
 
Temas a serem abordados: Amizade, autoconhecimento e respeito às diferenças.  
 
Justificativa: O período de adaptação é um processo no qual as crianças voltam a rotina escolar, 
estabelecendo novos vínculos que serão fundamentais para a convivência ao longo de todo o ano.   

O Projeto de Adaptação é proposto para ser desenvolvido ao longo do mês de fevereiro, 
com o objetivo de despertar nas crianças o encantamento pela escola e a convivência entre elas e 
funcionários, pois através de vivências lúdicas e atividades envolventes, proporcionamos um 
ambiente acolhedor, tornando este espaço um lugar divertido.  

Por isso, escolhemos o livro “Eu quero um amigo” de Anette Bley, que fala sobre a 
importância de ser e ter amigos em todos os lugares, respeitar às diferenças e comportamentos 
distintos ao nosso, além de abordar sentimentos como alegria, tristeza e ensinar a lidar com as 
emoções.   
 
Objetivos: 

 Adaptar-se e explorar o ambiente e rotina escolar. 
 Socializar-se com outras crianças, estabelecendo vínculos afetivos com colegas e 

profissionais da escola.  
 Ampliar o vocabulário através do reconto oral da história. 
 Entender a importância de respeitar o próximo e agir coletivamente. 
 Trabalhar em conjunto, compartilhando e dividindo. 
 Desenvolver a coordenação motora e a criatividade através de colagens, pinturas e 

desenhos. 
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 Entrar em contato com a escrita por meio de atividades, como reescrita textual, listagem 
e outros. 

 Conhecer e respeitar o próximo, suas diferenças, dialogando e trocando conhecimentos 
e experiências. 

 Entender as etapas da rotina. 
 Inteirar-se de sua identidade e reconhecer suas características.  

 
 
Etapas do Projeto:  
 
 Apresentar o livro “Eu quero um amigo”. 
 Contar a história apresentando o livro, autor e editora. 
 Roda de conversa referente ao tema amizade. 
 Pesquisar biografia de Anette Bley. 
 Apresentar a biografia do autor por meio de cartaz. 
 Registrar a história por meio de pintura, desenho e colagem. 
 Conversar sobre o que é divertido e desagradável fazer com os amigos. 
 Registrar conversa por meio de desenho. 
 Listar em cartaz a brincadeira preferida de cada criança. 
 Confeccionar painel com figuras de demonstrações de amizade. 
 Criar um painel da amizade com fotos e colagem das crianças. 
 Refletir sobre o que gostamos que os amigos façam quando estamos felizes ou tristes. 
 Confeccionar fantoches das emoções.  
 Refletir os temas: verdade, ajuda e respeito. 
 Praticar temas abordados em brincadeiras de interação, como: cabo de guerra, pega-pega, 
passa a bola, história da serpente, obstáculos com olhos vendados, entre outras propostas. 
 Criar álbum com registro das brincadeiras por meio de pintura, desenho e colagem. 
 Confeccionar um ‘pano da amizade’ por meio de pintura coletiva em tecido. 
 Utilizar tecido para brincadeiras com bolas, cabaninha, piquenique, tapete mágico, entre 
outras invenções sugeridas pelas crianças. 
 Colocar exploração do ‘pano da amizade’ por meio de desenho e colagem. 
 Registrar questão sugerida pelo livro “Que amigo você quer?” 

 
Produto(s) Final(is):  
 
 Registro da biografia do autor por meio de cartaz. (coletivo) 
 Registro da história por meio de pintura, desenho e colagem. (individual) 
 Registro da conversa sobre o que é divertido e desagradável de fazer com os amigos. 
(individual) 
 Lista das brincadeiras preferida de cada criança. (coletivo) 
 Painel com figuras de demonstrações de amizade. (coletivo) 
 Painel da amizade com fotos e colagem das crianças. (coletivo-individual) 
 Fantoches das emoções. (individual) 
 Álbum com registro das brincadeiras. (coletivo) 
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 Pano da amizade. (coletivo) 
 Registro da exploração do ‘pano da amizade’. (individual) 
 Registro, “Que amigo você quer?” (individual) 

 
 
 

Avaliação: A avaliação será contínua e registrada diariamente através de observações dos alunos 
e de suas produções, além do envolvimento diante do tema proposto. 
 
 


