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Justificativa
A proposta de trabalho a ser realizada com as crianças do grupo 1 Arara
durante o primeiro semestre de 2022, se justifica pela importância de se
trabalhar categorias fundamentais para o desenvolvimento humano,
sendo a linguagem, criatividade e a imaginação. Estes são os conceitos
principais que nortearão as ações propostas para este grupo. A atividade
criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da
diversidade da experiência anterior da pessoa, porque esta experiência
constitui o material com que se criam as construções da fantasia.
Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível
para imaginação dela. (VYGOTSKY, 1996, p. 22)

Quais as contribuições das vivências teatrais e brincadeiras de
papéis sociais no processo de ampliação e domínio da linguagem
oral em crianças menores de 3 anos?
Como mediar situações que possibilitem a apropriação da
linguagem oral, a imaginação e a criatividade em crianças menores
de 3 anos?

A proposta surgiu a partir da observação sistemática das ações que
foram realizadas com as crianças e que nos instigou o levantamento de
algumas problemáticas:



Possibilitar o domínio da linguagem oral e ressignificar a linguagem
gestual
Desenvolver a comunicação a partir das funções da linguagem nas
dimensões corporal, gestual, oral e artística;
Experienciar atividades que desenvolvam curiosidade, a
imaginação, criatividade e o desenvolvimento da autonomia;

Objetivos: 

Metodologia

Avaliação
A avaliação na Educação Infantil se configura como a ação de
acompanhar e documentar o processo de aprendizagem e
desenvolvimento da criança. É compreendida como um processo
contínuo, visto que, este instrumento necessita estar atrelado à
apreensão dos elementos da cultura, complexificação do pensamento e
ampliação da consciência. O plano de trabalho será avaliado
sistematicamente para elaborar propostas que sejam significativas para
as crianças e coerentes com os objetivos estabelecidos.


