
 
Rua Américo Brasiliense, 1093/1099 – Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP – Cep 04715-003 

Tel.: 5180-6908 – 5180-6909 -  site: www.bosquefeliz.com.br  
e-mails: diretoria@bosquefeliz.com.br – secretaria@bosquefeliz.com.br  

1 
 

 
 
 

COLÉGIO BOSQUE FELIZ 
Educação Infantil 

Diretoria Regional de Educação  -  Santo Amaro 
 

 
PROJETO DE ADAPTAÇÃO 2020 – Pré 

Livro: “Juju e a árvore da amizade”  
Autor: Fabio Quinteiro 

 
Turmas: Pré – Manhã e Tarde. 
Professoras: Graziela de Sousa Rodrigues e Priscila Lentini Da Rosa. 

Período de vigência do projeto: Fevereiro de 2020. 

Áreas de conhecimento envolvidas: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e 

Sociedade, Música, Artes Visuais, Movimento, TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), 

Educação Física, Capoeira, Inglês e Alemão. 
Temas a serem abordados: Amizade e natureza.   

 
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 no 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, deve proporcionar um 

ambiente acolhedor, tornando este espaço um lugar divertido.  
 Por isso, escolhemos para a turma do Pré o livro “Juju e a árvore da amizade” de Fábio 

Quinteiro, que retrata uma menina muito alegre que adora brincar com seus amigos, cuidar das 
suas plantinhas e saber tudo sobre natureza e amizade. 

 
Objetivos: 

 Adaptar-se e explorar o ambiente e a 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. 

 Estimular o respeito ao outro, objetivando um melhor convívio social. 
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 Promover a afetividade e o cuidar do outro, facilitando a socialização da criança nos 

grupos sociais dos quais fazem parte. 

 Trabalhar em conjunto, compartilhando e dividindo. 

 Desenvolver a coordenação motora e a criatividade através de colagens, pinturas e 
desenhos. 

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

 Experenciar situações de amizade, tendo como arte a natureza. 

 Identificar boas atitudes com a natureza. 

 
Etapas do Projeto:  
 
 Apresentar o livro “Juju e a árvore da amizade”. 

 Contar a história apresentando o livro e autor. 

 Pesquisar biografia do autor Fabio Quinteiro. 

 Registrar biografia do autor por meio de cartaz. 
 Levantar os conhecimentos prévios da turma sobre o que é a amizade. 

 Registrar em cartaz a definição do que é amizade de forma individual. 

 Confeccionar a árvore da amizade com fotos. 

 Observar plantas diversas e suas diferenças. 

 Produzir plantio em garrafa pet, formando um jardim vertical. 

 Releitura da capa do livro com o nome da criança. 
 Criar um álbum da amizade. 

 Analisar alguns itens presentes no livro como: aprender a doar, emprestar e dividir. 

 Propor o “Dia da troca”, onde as crianças trarão brinquedos para compartilharem entre si. 

 Roda de conversa sobre diferenças: físicas, raciais e culturais. 

 Observar sua imagem no espelho e registrá-la através de um autorretrato. 

 Realizar dinâmica das características. 

 Observar as características de um colega e registrá-las por meio de desenho. 

 Refletir sobre como cultivar uma boa amizade e registrar por meio de desenho. 

 Produzir o cartaz dos combinados. 

 Diante dos conteúdos apresentados, explorar atividades de linguagem escrita, matemática, 
natureza e sociedade, música e movimento. 
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Produto(s) Final(is):  
 

 Cartaz da biografia do autor Fabio Quinteiro. (coletivo) 

 Cartaz sobre a definição de amizade. (coletivo) 
 Árvore da amizade com fotos. (coletivo) 

 Jardim vertical. (coletivo) 

 Releitura da capa do livro com o nome da criança. (individual) 

 Álbum da amizade. (individual) 

 Autorretrato. (individual) 

 Registro das características do colega. (individual) 

 Registro sobre como cultivar uma boa amizade. (individdual) 

 Cartaz dos combinados. (coletivo) 

 
Avaliação: A avaliação será contínua e registrada diariamente através de observações dos alunos 

e de suas produções, além do envolvimento diante do tema proposto. 
 
 

 


