
WHAT IS NEW?
Iniciamos o ano com novidades no

Cocoon. Entre elas estão os novos

mobiliários que agora fazem parte do

nosso espaço de estimulação.

Inspirados em Emmy Pickler - médica

húngara que acredita no bebê como

um ser competente, capaz e defende o

brincar livre para desenvolver

habilidades.

O brincar é uma das primeiras formas

de interação com o meio, é o momento

em que o bebê descobre e conhece o

mundo que o rodeia, desenvolvendo

sua criatividade, inteligência e

percepção. Dessa forma, durante o

brincar o bebê é livre para realizar suas

explorações espontâneas, respeitando

a liberdade de seus movimentos.

Nossos babies estão cada dia mais

envolvidos com a nova proposta!







A Yellow team iniciou as pesquisas e

explorações em torno da temática do

projeto do primeiro semestre de 2020

- Sharing my experiences. A ideia

principal do projeto é ampliar o

conhecimento utilizando a bagagem

de experiências vivenciadas por cada

criança.

Elas poderão aprimorar o

autoconhecimento investigando

detalhes minimalistas até os mais

evidentes. Destacamos uma atividade

foi enriquecedora e proporcionou

ricos momentos nos quais pudemos

observar a relação das crianças com

os objetos.

Nesta atividade elas exploraram

diversos elementos que promoveram

a conexão com a natureza, ampliando

as possibilidades.







HAVE YOU EVER SEEN  

THE BEACH?

Iniciamos o nosso projeto

“From the sea to the sky: what

can you see?” partindo do

conhecimento prévio das  

crianças sobre o mar. Logo,

reconhecemos uma

oportunidade de envolver as

famílias nesse processo,

solicitando que enviassem

fotos das crianças na praia. A

atividade rendeu longas

conversas nas quais as crianças

compartilharam suas vivências

no ambiente estudado: “Eu fui

na praia e pulei da água que

era bem rápida...







DO YOU KNOW PINOCCHIO?

O projeto da Blue Team One desse primeiro semestre é sobre contos clássicos, como: Pinóquio, Os Três

Porquinhos, A Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e a Branca de Neve . Essas histórias marcaram gerações e

ainda continuam encantando pessoas ao redor do mundo, influenciando no processo de desenvolvimento das

crianças.

O primeiro conto estudado nesse semestre foi o “Pinóquio” e alguma crianças já tinham um conhecimento

prévio da história. Pensando nisso, contamos a mesma história com uma outra perspectiva: transformamos a

sala de aula em outro ambiente, representando a parte interna da barriga da baleia, assim como retrata uma

parte do conto. Há um momento em que o Pinóquio é engolido, sem querer, por uma baleia e encontra seu pai,

Gepetto. Tendo em vista esse relato no conto, usamos elementos descritos no livro original, aproximando a

história às crianças, tornando o conto muito mais interessante. Foi uma experiência muito divertida e as crianças

se atentaram aos mínimos detalhes!
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BUILDING JUST LIKE THE THREE LITTLE PIGS

Ao longo do projeto “WHAT IS INSIDE DE FAIRY TALES?”, a Blue Team Two terá alguns contos de fadas como inspiração para  

se aprofundarem nas mais variadas explorações e descobertas que eles têm a nos oferecer.

O conto “The three little pigs” foi o primeiro a adentrar e nortear nossas vivências, mas, já passou pela sua cabeça que o fato  

do lobo ter ido soprando de casa em casa, em busca dos porquinhos, também poderia se transformar em uma grande  

oportunidade de experimentações e compreensões de algumas noções matemáticas como a de tamanho, medida e peso?

Nessa atividade, as crianças puderam construir casas com a utilização de materiais variados e, a principal intenção e reflexão

foi dada no processo de construção, em que os instigamos com perguntas que necessitavam de uma análise e comprovação

dos materiais, para que assim, chegassem a uma resposta.

CAN SOMETHING BIG/ SMALL FLY WITH A IS IT BIG OR SMALL?
BLOWING?

DO YOU THINK IT FLY? IS IT HEAVY OR LIGHT?

IF I BLOW YOUR HOUSE, DO YOU THINK IT WILL FLY?
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MEMORIES
A primeira etapa do projeto "The Rest Is Still

Unwritten..." pretende levantar as primeiras

ideias e conceitos das crianças a respeito do que

são memórias.

Para esta primeira pesquisa convidamos o grupo

a revisitar alguns momentos que vivemos nas

férias por meio de imagens de vídeo e assim,

estabelecer uma base para as discussões

seguintes sobre o conceito de memória e

lembrança.

Preparamos uma sala para que, além de reviver

esses momentos, o grupo pudesse observar,

intervir, interagir... brincar! com suas próprias

imagens.

Com os registros sendo projetados em uma das

paredes, as crianças usaram placas brancas,

tecidos, carretéis, caixas, tubos e outros

materiais para ressignificar as próprias

experiências.







LET´S START
Ao iniciarmos os estudos sobre o tema do nosso

projeto: “ The great inventions". Montamos uma

linha do tempo de acordo com as hipóteses de cada

um referente a ordem das invenções.

“ O robô foi a última invenção porque ele existe

agora".

“ Eu acho que a máquina de tirar foto foi a primeira  

coisa, porque aí eles tiravam as fotos das invenções!”.

“ O carro também foi quase o primeiro, porque eu já

vi carro bem velho na rua".

Após explorarem as imagens de algumas invenções,

o grupo ordenou as figuras para montar a linha do

tempo. Ao término da atividade realizada por eles,

fizemos a comparação da verdadeira linha do tempo

para que o grupo pudesse observar a real ordem

das invenções.








