CRECHE SÃO ROQUE DA CHAVE – Maternal 2
PROJETO O MONSTRO DAS CORES (Anna LLenas)

RESUMO: Este tempo de pandemia trouxe, para todos, reflexão. Independentemente da
idade, a mudança abrupta mexeu com a rotina e consequentemente com a forma de
encarar os acontecimentos que antes eram corriqueiros e agora são percebidos e sentidos
de forma mais atenta e profunda, este projeto tem como objetivo desenvolver empatia, o
respeito, a percepção de que as pessoas apresentam sentimentos diversos em situações
específicas e que as emoções são meios de manifestar as necessidades e podem aparecer
no modo de pensar e agir afetando não só a vida do indivíduo, mas também dos que
vivem ao seu redor, desenvolver o autoconhecimento e a plenitude do indivíduo,
possibilitando maturidade e segurança emocional perante a vida e seus desafios.

Procedimentos metodológicos: Leitura do livro o monstro das cores, interpretação,
contextualização e conversa sobre o conteúdo lido. Atividades com o dado das emoções,
jogo da memória, emociômetro, monstrinho colorido, desenho, pintura, recorte agregando
os conhecimentos pedagógicos pertinentes a idade ao conteúdo do projeto.

Objetivos: Utilizar o livro para acessar a criança que estava há tempos longe do convívio
social possibilitado pela escola, assim como, em muitos casos negligenciada nas suas
necessidades básicas de higiene, cuidados pessoais, alimentação, lazer, cultura e
expressão.
Ao acessar a criança, consegue-se acessar também os pais, seus responsáveis e familiares
que, assim como os pequenos, também se encontram negligenciados, perdidos no como
e quando agir em relação a si próprios, dos filhos, família e trabalho.

Resultados e Considerações: O livro o monstro das cores, fala das emoções, as mais
básicas e permite ir compreendendo e trabalhando as mesmas em suas variações,
conforme surgem as mais diversas situações vivenciadas pela criança. Identificar e
nomear o que sente no momento ou o que sentiu ao acessar uma memória do período em
que estava afastada da escola e ir trabalhando esses achados, tornando-se e/ou mantendose saudável e segura emocionalmente.

