
COLÉGIO JM MONTEIRO 
“Educar é um ato de amor” 
 
PROJETO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

 
 

PROJETO: PAPAI COM A FAMÍLIA 

 
DURAÇÃO:  
Uma semana (de segunda a sexta). 
 
PÚBLICO ALVO 
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
 
JUSTIFICATIVAS  
No segundo domingo de agosto comemoramos o dia dos pais. Durante toda semana que 
antecede essa data, estaremos desenvolvendo uma série de atividades, trabalharemos 
músicas, histórias referentes ao dia dos pais.  
 
É necessário despertar na criança sentimentos de amor, gratidão para com seu pai. 
Nesse caso podemos ouvir, contar, memorizar, atuar, imitar, participar ativamente de 
atividades que com certeza, vão trazer muito aprendizagem, principalmente muito 
prazer, alegria, compreender a organização social e compreender a organização familiar 
da criança. 
 
OBJETIVOS 

 Reconhecer as preferências do pai em casa: diversão, comida... 

 Desenvolver a figura do pai oralmente, em textos e através de desenhos. 

 Compreender a importância de viver em harmonia no lar. 

 Saber citar o nome completo do pai, sua profissão, local de trabalho, etc. 
 
DESENVOLVIMENTO 

 Conversas na rodinha 

 Músicas  

 Histórias 

 Arte 

 Linguagem oral 

 Matemática 

 Natureza e sociedade 

 Confecção da lembrancinha para os pais 

 Pesquisas 

 Brincadeiras e jogos 
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 Colagem 

 Perfuração 

 Cartazes 

 Faixas 

 Mensagem na rádio 

 Mensagens 

 Entrevistas 

 Leitura 

 Produção Textual 

 Escrita 

AVALIAÇÃO 
Será feita constantemente, no desenrolar do projeto, observando – se a participação dos 
alunos as suas conversas, a manifestação de sua criatividade, como passaram a encarar a 
família e o papel do pai na sua casa. 
 
Verificar se todos se tornaram mais amigos do pai, se lhe são agradecidos. Pois esse é o 
primeiro objetivo dessa comemoração. 
 
CULMINÂNCIA DO PROJETO 

 Festa dos pais. 

 Homenagem aos pais, realizada para a comunidade católica. 


