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Projeto: ‘’Mulheres comuns, histórias 
extraordinárias’’. 

 
  
 

 



Objetivo geral: Ressaltar a importância da 
mulher no funcionamento de uma sociedade e dos 
inúmeros papeis que ela assumem em diferentes 
momentos, aprendendo e vivenciando uma 
experiência única e prazerosa. 
 
Objetivos específicos:  
• Conscientizar as crianças a respeito da 

importância da mulher. 
•   Valorizar a figura da mulher em nosso dia a dia 
(Mãe, Vó, Tia, Irmã e Madrinha) 
•  Trabalhar a identidade e identificação de 
diversas mulheres.  

 



No primeiro momento as crianças  
tiveram contato com a foto das  

Mães e foi uma aula de muita emoção 

Alguns ficaram felizes ao ver a Mãe, 
mas outros ficaram chorando porque 

sentiram saudades da mamãe.  
Foi uma mistura de emoções.  



Decoramos a nossa porta com o  
tema do nosso Projeto. As crianças 

ficaram encantadas, pois agora elas 

conseguem ver a mamãe sempre 

que quiserem. Colocamos também 

outras mulheres comuns 

que tem histórias incríveis.  



As crianças conheceram  
a identidade 

de outras mulheres comuns  
que sempre 

estão no nosso dia a dia  
como a enfermeira,   

a médica, entre outras.  



No meio do percurso do nosso projeto, tivemos a nossa aula 

aberta voltada para o tema. 

Foi um dia muito aproveitado pelos pais e crianças. As 

famílias sentiram um pouco da sensação do que é estar na 

sala de aula junto com as crianças e participarem da rotina. 

No momento da atividade, as famílias tiveram que completar 

um quebra-cabeça com o rosto das mamães, e, o trabalho 

das famílias junto com as crianças foi um momento único e 

prazeroso para todos que estavam presentes.  
 

 





É a mamãe da Alice. 

Olha mamãe é você. 

(A.) 





Trabalhamos muito com o coletivo. 

Neste dia conversamos sobre mulheres 

fortes dos desenhos, procuramos figuras 

e  

montamos um lindo cartaz. 

 

‘’Prô eu sou a Frozen’’. 

                       ( A.) 

 

‘’A Moana que linda’’. 

   (M.) 



Este foi o dia de conversarmos sobre profissões de mulheres comuns. 

Procuramos diferentes imagens e as crianças identificaram o que cada mamãe faz                                                                                                                                                                                                  





Trabalhando com a imagem da mamãe, mulheres 

comuns, histórias extraordinárias... 



E assim, finalizamos o nosso projeto, com dedicação, 

trabalho em grupo, animação e muito aprendizado. 
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A criança pequena é o 
primeiro grande 

pesquisador. As crianças 
nascem pesquisando e, 

portanto buscam o sentido 
da vida, o sentido do “eu” 
em relação aos outros e ao 

mundo.  
 

Carla Rinaldi 


