
Apresentação 
dos Meses Temáticos



  FolcloreAgosto
NASITIOLÂNDIA

Conteúdos:

Neste importante mês para a Cultura
Brasileira, a Sitiolândia receberá a 
visita da Sereia Iara, do Saci Pererê e 
do Caipora. Juntos, conduziremos
uma oficina cheia de alegria e 
aprendizado. 

- Explicação das expressões culturais populares

- Mitos, lendas e fábulas

 - Contação de casos e acasos

- Interação com personagens: 
Sereia Iara, Saci e Caipora

- Plantas medicinais  e Tradição culinária



Agosto   Vidade
INSENTO

Conteúdos:

Você sabe quantas espécies de insetos
existem em nosso planeta? Estima-se 
mais de 10 milhões! Preparamos uma 
exposição no qual contaremos essa e 
muitas outras curiosidades sobre a vida 
de inseto.

- Importância ao mundo: polinização, colheitas 
agrícolas, plantações e nos pomares, no 

fornecimento do mel, cera e seda

- Suas características físicas e 
ciclo de vida

- Exposição de diferentes
Insetos



  MaletaSetembro
DA LEITURA        

Conteúdos e benefícios:

O projeto tem o objetivo de estimular
o gosto pela leitura nas crianças. Para
isso, usaremos livros no qual todas as
crianças possam participar ativamente
da história.

- Literatura infantojuvenil 
- Estimula a criatividade e melhora a escrita

- Favorece a aquisição de cultura
- Incentiva a imaginação



BrincadeirasOutubro
DE RUA        

Conteúdos 

Escolhemos o mês das crianças 
para dialogar com os alunos sobre 
a importância das brincadeiras não 
tecnológicas e explicar o quanto elas 
foram marcantes para muitas pessoas.

Amarelinha e Corda
Bolinha de gude e Elástico

Roda e Palmas

Bambolês e outras
      atividades



ProjetoNovembro
APRENDA RECICLAR

Conteúdos:

A preservação da natureza também 
está no ensino de práticas sustentáveis
às crianças. Por meio da reciclagem, 
conseguirão ter ações positivas ao meio 
ambiente na escola, em casa e nos demais 
contextos sociais.

- Demonstração da reciclagem do papel

- Interação com brinquedos de recicláveis

- Ensino do uso consciente do plástico

-  - Ciclo de vida de diversos produtos 

-  - Visita a uma casa de
                  Tetra pak



NatalDezembro
NA

SITIOLÂNDIA

Conteúdos:

Existem muitas abordagens para explicar 
essa data. Em 2020, desenvolvemos 
atividades com o Elfo, ajudante de Papai 
Noel, para representar um dos simbolos 
natalinos. 

- Interações que ressaltem a solidariedade e 
a reflexão sobre o amor, respeito

e compaixão. 


