
Queridos professores, 

A Secretaria  Municipal  da  Educação,  em parceria  com a Mente Viva1,  convida

todos a se engajarem no Projeto  “CALENDÁRIO INTERATIVO”. Essa proposta busca

promover o desenvolvimento de competências socioemocionais e a atenção plena das

crianças. 

Você está sendo convidado a refletir e a interagir com as crianças através deste

calendário,  durante  todo  o  mês  de  setembro/2020.  Nele,  trabalharemos  aspectos  e

valores emocionais para estimularmos a criatividade, a imaginação, a saúde e o bem-

estar dos nossos pequenos.

 O calendário propõe uma prática reflexiva para cada dia, representado por uma

figura simbólica (Ex:  animais).  Desta  forma,  diariamente,  a criança deverá executar  a

ação indicada e, posteriormente, colocar o adesivo na data correspondente. Cada criança

receberá um calendário correspondente ao mês de setembro, uma folha adesiva com

figuras e um material orientativo.

Você,  professor,  tem  um papel  fundamental  no  acompanhamento  e  motivação

deste projeto. Será a partir da tua atuação que as crianças poderão vivenciar o mês de

setembro, desenvolvendo competências adaptativas nesse período desafiador. Por isso,

um professor  por  turma deverá  acompanhar  a  implementação  desse  projeto  com as

crianças. Semanalmente, serão enviados áudios explicativos complementares referente

as tarefas que devem ser realizadas a cada dia. Você será o mediador, transmitindo os

áudios para as crianças, bem como acompanhando o processo de preenchimento do

calendário. Use a imaginação para interagir com as crianças nesse período.

Você pode solicitar que as famílias façam pequenos vídeos e fotos das crianças

interagindo com o calendário. 

 Caso você tenha dúvidas com relação à implementação dessa proposta, contate o

pessoal da Mente Viva, pelo telefone (54) 99114-5508 ou SME (54) 984191961.

Este projeto necessita da sua motivação e acompanhamento para criarmos um

mundo melhor e mais saudável.

1 A Mente Viva é uma rede mundial, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da cultura da paz nas

escolas, através de exercícios e técnicas mediativas, cognitivas e emocionais.


