EPG CASSIANO RICARDO









Cantar o hino
Oficinas: construção de viseira, dobradura, pintura e colagem com o tema Bandeira
de Guarulhos, Bandeira estilizada
Desfile com bandinha no interior da escola
Construção de maquete do bairro, do entorno e de pontos de Guarulhos
(Adamastor, Bosque Maia, Aeroporto, Marco Zero)
Releitura da bandeira de Guarulhos e de obras de artes
Linha do Tempo (Dutra, Imigração japonesa, industrialização, Faculdade farias Brito,
Universidade de Guarulhos)
Resgate de memórias: Cidade da minha infância
Vídeo aos pais abordando o desenvolvimento da cidade e exposição dos trabalhos
realizados.

EPG CASIMIRO DE ABREU






Roda de conversa (história da independência do Brasil, Símbolos da Pátria)
Hino à Guarulhos: leitura e ilustração das estrofes
Canções patrióticas (Hino Nacional, Hino à Guarulhos, Hino à Independência)
Passeata cívica no interior da escola
Oficinas: Dobradura, Confecção da Bandeira do Brasil, Confecção de viseira com as
cores da Pátria.

EPG MARTINS PENA






Apresentação do Hino à Guarulhos
Construção de histórias a partir de algumas estrofes do hino
Ampliar o conhecimento da cidade de Guarulhos tendo como referência as
Publicações da Rede Municipal
Apresentação das bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Guarulhos
Desfile no entorno da escola com a participação das famílias.

EPG SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO





Aula com as personagens do Sítio
Aula com as personagens da história de Guarulhos (Jesuítas, Índios, João Álvares,
entre outros)
Falar sobre a Anhuma (pássaro representado na Bandeira de Guarulhos)
A partir do projeto Meio ambiente trabalhar: Mapa de Guarulhos, Brinquedos e
Roupas recicláveis, plantas nativas.

EPG FELÍCIO MARCONDES








Rodas de conversa a respeito do tema
Ler, cantar e trabalhar a partir dos Hinos (Guarulhos, Nacional e Independência)
Atividades diversas com as Bandeiras de Guarulhos e do Brasil
Atividades de matemática e português contextualizadas
Pesquisa sobre a Semana da Pátria
Vídeo informativo
Confecção de cartazes, viseiras, chapéu

EPG PAULO AUTRAN








Estudo do Hino Nacional e do Hino à Guarulhos
Símbolos da Pátria, significado das cores da Bandeira
Atividades sequenciadas do Livro Juca brasileiro
Significado da palavra Pátria
Pesquisa e confecção de cartazes e bandeiras
Comemoração cívica
Exposição de trabalhos

EPG CRISPINIANO SOARES







Pesquisa sobre a Bandeira Nacional, Hino Nacional e Hino da Independência
Significado da palavra Independência
História da Independência
Painel (linha do tempo) com os modelos anterior da bandeira do Brasil
Letras do Hino Nacional e da Independência
Cantar o Hino Nacional e o Hino da Independência

EPG MOREIRA MATOS





Atividades diversas relacionadas ao tema (Pintura, Recorte, Colagem, Cruzadinha,
Interpretação de texto)
Passeio no entorno da escola
Cantar os Hinos: Nacional, Independência e Guarulhos
História da Independência

EPG DJANIRA DA MOTA E SILVA








Roda de Conversa
Letra e Música do Hino de Guarulhos
História da Cidade por meio de fotos antigas e vídeos
Pesquisa com os pais sobre a história do Bairro
Exposição de fotos antigas do acervo da cidade pelo arquivo histórico
Biografia e apreciação das obras da patrona da escola
Desfile Cívico

EPG PAULO FREIRE












Rodas de Conversa
Vídeos
Textos informativos
Apreciação, interpretação e análise dos Hinos
Leitura cartográfica
Confecção de painéis
Desfile interno
Apresentação das Bandeiras (formas, cores e significados)
Produção e análise de mapas e símbolos municipais
Guarulhos: localização, significado da palavra, história
Biografias: D. Pedro, Crispiniano, Bueno e João Álvares

EPG VISCONDE DE SABUGOSA











Roda de conversa sobre a História do Brasil
Significado das cores da bandeira
Pesquisa sobre o que querem ou não para o Brasil, por meio de diferentes
linguagens
Pesquisa de personalidades (esporte, arte, educação, cultura) importantes que
representem o Brasil
Montagem de painéis com atividades da semana
Cantar o hino
Desfile no entorno da escola
Dialogar e refletir a partir do mapa do Brasil
Oficinas diversas relacionadas ao tema: chapéu, espada, viseira, pintura facial
Atividades diversas: gráficas, gêneros textuais, oralidade, jogo da memória, texto
coletivo sobre o tema.

EPG EUGÊNIO CELESTE






Pesquisa das Bandeiras (Nacional e Guarulhos): cores, significados e confecção das
mesmas
Explicação dos elementos que compõem o Brasão de Guarulhos
Relação do Hino de Guarulhos com fatos históricos
Entendendo o Hino Nacional e de Guarulhos – ilustração dos mesmos
Confecção de murais de trabalho para apresentação à comunidade.

EPG CAPITÃO GABRIEL JOSÉ ANTÔNIO











Fotos dos principais pontos da cidade de Guarulhos (passado e presente)
Pesquisa com os pais /responsáveis
Rodas de Conversa
Apreciação e canto do hino
Cartazes informativos História da Cidade
Bandeira de Guarulhos (cores, símbolos, história)
Interpretação da letra do hino
Linha do tempo
Leitura Cartográfica
Biografia

EPG SELMA COLALLILO MARQUES








Audição dos hinos
Significado da letra dos Hinos à Guarulhos e Nacional
Cores das Bandeiras (Guarulhos/Brasil), seus significados e sua composição
Significado dos desfiles
A história de Guarulhos (origem nome, fundação, pontos turísiticos)
Desfile
Confecção de viseiras / bandeira do Brasil

EPG MÁRIO LAGO (EJA)








Documentário: Independência
Cine debate / Roda de Conversa
Estudo do vocabulário, interpretação e adjetivos dos Hinos Nacional, Independência
e de Guarulhos
Simbologia das Bandeiras
Estudo dos Símbolos nacionais
Exposição dos trabalhos
Execução dos Hinos

EPG ASSIS FERREIRA










Cantar o hino Nacional, de Guarulhos e da Independência
Trabalho com as bandeiras Nacional e de Guarulhos
Confecção da Bandeira Nacional
Estudo da letra do Hino Nacional e de Guarulhos
História do Hino, significados
Trabalho com o livro: Símbolos do Brasil
Hino Nacional ilustrado
Vídeo com as imagens da cidade, com o Hino à Guarulhos ao fundo
Vídeo: A História de Guarulhos

EPG GIOVANI ANGELINI










Roda de Conversa (Hino de Guarulhos, a cidade, origem, história e suas
manifestações culturais)
Apresentação da Bandeira
Música: Marcha Soldado
Cores da Bandeira, Confecção de cartaz da Bandeira, confecção de bandeirinhas, de
viseiras, de chapéu, formas geométricas, cores
Escuta dos Hinos de Guarulhos e Nacional
Desfile no interior e no entorno da escola
Símbolos da Pátria
Atividades diversas: escrita, pintura, recorte, colagem, quebra-cabeça
Significado de cada estrofe do Hino Nacional

EPG NAZIRA ABBUD ZANARD





Confecção de desenhos da bandeira, explorando cores e formas p futura exposição;
Pesquisa da história da bandeira nacional, do hino, do nome e origem de Guarulhos;
Desfile dentro da própria escola, segurando a bandeira e com instrumentos
musicais (Bumbo e tambor).

EPG ÁLVARO MESQUITA






As crianças irão confeccionar: chapéu de soldado, viseiras, pom-pom, bandeirinhas,
e colar papel picado na bandeira nacional;
Em roda de conversa trabalharão o conceito de patriotismo , o significado das cores
da bandeira, e quem são os governantes;
Pintura de rosto, brincadeira de marcha soldado e roda de músicas sobre o tema
Na área externa da escola vão contar o hino nacional e realizar um desfile em seu
entorno.

EPG MARFILHA BELLOTI GONÇALVES





Momento cívico com entoação dos hinos e hasteamento das bandeiras;
Roda de conversa sobre o hino;
Produção de bandeiras, faixa e bandinha.

EPG DARCY RIBEIRO







Ensinar as cores da bandeira do Brasil em inglês, bem como discutir as funções
sociais dos símbolos nacionais, comparando-os com os da Inglaterra;
Cineclube: Independência ou Morte - com posterior discussão;
Resgate Cívico: Refletir sobre a história política do Brasil, considerando a
valorização da Pátria e seu momento histórico atual, incluindo a importância dos
impostos e seus destinos; sustentabilidade, destacando a necessidade de se fazer
valer os direitos e exercer seus deveres;
Oficina de Versos sobre a Pátria; história da composição dos hinos; e confecção de
bandeiras;

EPG PIXINGUINHA









Objetivo: Trabalhar conceitos sobre a Pátria e valores enquanto cidadãos
Filme e roda de conversa sobre a Pátria;
Entoar os hinos;
Jogral e pesquisas sobre a Pátria;
Desfile Cívico interno;
Confecção de painéis e livros sobre o significado da Bandeira e a história do
Brasil, bem como releitura e pesquisa sobre as cores,
Potencializar a identidade com a cultura brasileira criando painel coletivo sobre
a música de Antônio Nóbrega – Mestiçagem.

EPG CASIMIRO DE ABREU





Roda de Conversa: referente o tema (significado e símbolos da Pátria)
Oficinas: Artes visuais (dobradura, balangandã, viseira entre outros
Passeata cívica pelo pátio da escola

EPG RACHEL DE QUEIROZ





O tema está sendo desenvolvido desde o inicio do ano.
Todas as Quartas-feiras são executados o Hino Nacional e à Guarulhos com
todos da escola.
Desfile cívico dentro da própria escola finalizando na sala aberta com a
execução dos Hinos: Nacional e à Guarulhos

EPG DR. MAURICIO DE OLIVEIRA







Exposição: Bandeiras do Brasil, de São Paulo e Guarulhos (Berçários)
Hinos Nacional, à Guarulhos e da Independência (Maternais).
Hasteamento das Bandeiras do Brasil, São Paulo e Guarulhos,
Execução dos Hinos Nacional e à Guarulhos.
Desfile na Unidade Escolar ( Maternais)

EPG AMÉLIA DUARTE




Caminhada cívica no entorno da escola
Culminância no pátio da escola com a execução dos Hinos Nacional e à
Independência

EPG D’ALMEIDA BARBOSA





Oficina Artes Visuais (produção dos símbolos da Pátria, confecção de viseiras).
Exposição dos trabalhos
Atividades diversificadas sobre o tema em sala de aula.









Hinos: Nacional, Guarulhos e Independência (melodia, vocabulário e interpretação).
Execução dos Hinos: Nacional, Guarulhos e Independência no pátio
Jograis/coro falado e recitação.
Desfile dentro da escola.
Visita virtual ao museu do Ipiranga.
Atividades diversificadas sobre o tema em sala de aula.
Divulgação dos desfiles da cidade.

EPG BRAGUINHA










Hinos: Nacional e à Guarulhos
Apreciação das Bandeiras: Guarulhos e Brasil
Roda de Conversa: Bandeira e Hino à Guarulhos
Oficina arte visuais: Chapéu de jornal e bandeira de Guarulhos
Vídeo com o Hino Ilustrado.
Atividades diversificadas sobre o tema.
Pesquisa com os pais.
Painel com fotos antigas e atuais.

EPG FRANCISCO ANTUNES FILHO





Roda de Conversa: referente ao tema.
Oficina de artes plásticas: releitura, pintura, colagem, adereço entre outros.
Sarau Cívico: Hinos, declamação de poesias e canto de músicas relacionadas ao tema.
Entrega de laço verde e amarelo para as crianças.

EPG PROCÓPIO FERREIRA













Roda de Conversa
Leitura de quadrinhas sobre a Pátria
Contação de Histórias por meio de fantoches.
Vídeo: Veja e Aprenda – História de Guarulhos
Apresentação das Bandeiras: Brasil e de Guarulhos
Atividades diversas: significado das cores da bandeira brasileira, apresentação
das fotos antigas e Atuais da Cidade de Guarulhos, apresentação de imagens do
patrimônio cultural de Guarulhos.
Oficinas de Artes Visuais: dobraduras, quebra cabeça da Bandeira.
Execução dos Hinos: Nacional, à Guarulhos e da Independência.
Desfile cívico: pelas dependências da escola.
Brincadeiras tradicionais adaptadas ao tema.

EPG MANOEL DE PAIVA








Roda de Conversa sobre o tema
Atividades diversificadas sobre o tema
Oficinas: dobradura, recorte e colagem
Hinos: Brasil e à Guarulhos,
Leitura de Imagens: Independência do Brasil
Bandeiras: Significado das cores.

EPG HERBERT DE SOUZA

 Atividades diversificadas sobre a Semana da Pátria
 Desfile Cívico: no bairro com a participação das crianças da EPG CARMEM
(Educação Infantil), e pais dos alunos que tiverem interesse.
 Encerramento: Execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino à Independência
na quadra da escola com alunos, pais e professores.

EPG ANITA MALFATTI





Entoar o Hino Nacional e Hino a Guarulhos
Hasteamento das Bandeiras
Vídeo: Hino Nacional, exibição de episódios de programas infantis.
Oficina: Confecção de Bandeira no papel pardo com a impressão digital dos alunos,
confecção de souvenir (viseiras, chapéus, espadas entre outros.)
 Desfile Cívico (marchar com os educandos na área interna da U.E.

EPG PEDRO GERALDO BARBOSA






Abertura: Senhora Diretora e execução dos Hinos: Nacional e à Guarulhos
Roda de conversa: Tema Semana da Pátria.
Atividades diversas: Referente ao tema
Oficinas de Artes Visuais: dobradura, recorte e colagem, confecção de
bandeiras, viseiras, cartazes, chapéus e espada.
 Vídeos: Sobre a Semana da Pátria
 Cantigas de Roda
 Exposição

EPG HELENA ANTIPOF

 Apresentação Hinos à Guarulhos e Nacional
 Vídeos
 Confecção da Bandeira do Brasil e Chapéu, espada, cavalo, bandeirinhas,
quebra cabeça
 Desfile Cívico: Espaço Escolar
 Contação de Histórias: com fantoches - Tema da independências
 Encenação da história: Tema Independência
 Roda de História
 Desenho coletivo – sobre a cidade de Guarulhos
 Apresentação das Bandeiras do Brasil e Guarulhos, significado das cores e
símbolos.
 Pesquisa: referente a Semana da Pátria, significado das letras dos Hinos e
símbolos.

EPG ÉRICO VERÍSSIMO

 Roda de Conversa: O que é o Bairro? - Vídeo Ora Bolas – Palavra Cantada, Fotos
Antigas do Jardim Fortaleza doadas pelos pais, O que é democracia?
 Histórias do Bairro: contada de forma lúdica pelos moradores do Bairro (país
dos alunos)
 Falando sobre democracia: Vereador do Bairro
 Brincadeiras e Atividades: sobre o tema.
 Hino à Guarulhos
 Passeio com os pais: pelo bairro (suas histórias) - visitação à feira local.

EPG ANTONIO GONÇALVES DIAS







PROJETO COM CULMINANCIA NO DIA 06/09:
Apresentação dos trabalhos
Hinos: Nacional, Independência e da Bandeira;
Músicas: Aquarela do Brasil, Aqui é o meu país, Brasil;
Vídeo Documentário: debate do pátio da escola, todos os alunos;
Atividades pedagógicas diversas relacionadas ao tema: leitura de poemas,
interpretação dos hinos, significados das cores e símbolos, quadrinhas,
cruzadinhas entre outras.

EPG MÁRIO QUINTANA







Hino Nacional, Independência e Guarulhos.
Jogral
Teatro
Exposição
Atividades pedagógicas ao longo do mês de agosto referente à temática.

EPG DONA BENTA

Abertura da Semana da Pátria na escola –
 Hinos: Nacional, de Guarulhos e da Independência








Encerramento:
Hinos: Nacional, de Guarulhos e da Independência;
Desfile na escola
Apresentação de trabalhos: mapa da cidade com os pontos turísticos;
Jogral: texto coletivo de uma poesia sobre a cidade
Exposição: Guarulhos - ontem e hoje.
Atividades Pedagógicas diversas: Tema: Guarulhos, nosso hino, nossa história.

EPG VEREADOR FAUSTINO RAMALHO






Atividades Pedagógicas diversas: Tema da Semana da Pátria
Artes visuais: confecção de viseiras, chapéus, confecção da Bandeira do Brasil.
Cata vento entre outros.
Encenação do hino à bandeira.

EPG ANTONIO GONÇALVES DIAS








Teatro: encenação do dia da independência
Jogral:
Exposição: das bandeiras
Desfile Cívico: “Nosso Hino, nossa História”
Vídeos: sobre o tema
Atividades Pedagógicas diversas: significado das cores da bandeira do Brasil e
dos símbolos nacionais.
 Cantar e interpretar os Hinos: Nacional e o da Independência.

EPG ELIS REGINA

 Roda de Conversa: Lenda Guarulhense, falaremos das regiões até chegar a
nossa Pátria.
 Bingo
 Artes visuais: confecção da Bandeira do Brasil
 Desfile nas dependências da escola

EPG IONE GONÇALVES:

• Desfile da fanfarra com a presença do Maestro Vanderlei Banci, execução de
duas músicas: Hino da Independência e Coração Civil. (Milton Nascimento)
• Formação em hora atividade com a coordenação do Maestro Vanderlei
Banci através de uma vivência musical com as mesmas canções.
• Desdobramento desse trabalho em hora atividade: trabalhar o tema
com os 4° e 5° s anos. Com os 1°s, 2°s e 3°s haverá trabalhos de Artes em
parceria com os professores especialistas.

EPG CAROLINA MARIA DE JESUS

• Creche: confecção de bandeiras do Brasil por turma e exposição.
• Estágios e Ensino Fundamental: confecção de bandeiras e desfile cívico
no entorno da escola.

EPG CASIMIRO DE ABREU

 Roda de conversa sobre o tema e confecção de dobradura
• Continuação da Roda de conversa e confecção de um mural,
pelos alunos.
• Pintura recorte e montagem da bandeira do Brasil e viseira.
 Passeata Cívica pelo pátio da escola.
• Hino Nacional todos os dias.

EPG ALFREDO VOLPI

• Pesquisa sobre os símbolos
• Confecção da Bandeira Nacional e de Guarulhos
• Cruzadinha
• Confecção de chapéu e dobradura
• Colorir a bandeira com diversas técnicas de pintura e colagem
• Audição de musicas comemorativa
• Ouvir historia e cantar musica
• Identificar no mapa do Brasil a cidade de São Paulo
Culminância: Desfile descentralizado dia 06/09/17 no entorno.

E.P.G. PROFESSORA TEREZINHA MIAN
• História da cidade de Guarulhos

•
•
•
•
•

Historia do Hino a Guarulhos
Interpretação da bandeira de Guarulhos
Conhecendo nosso bairro
Conhecendo o mapa da cidade
Conhecendo os pontos turísticos

EPG JOÃO GUIMARÃES

• Creche: Mini desfile cívico dentro da escola, construção de painéis
com a bandeira de Guarulhos, apresentação da história da cidade,
• Caracterização das crianças com espadas e chapéus.
• Estágios: apresentação do Hino Nacional e Hino a Guarulhos às segundas
feiras, contextualização das bandeiras, artes, formas
geométricas e cores das bandeiras.
• Encenação dos professores sobre 7 de setembro.

EPG PADRE JOAO ALVARES
• Exibição de filmes infantis relacionados à semana da Pátria.

• Atividade de leitura, colagens, caça palavras e pinturas.
• Montagem dos painéis no pátio.
• Hino Nacional e canções infantis sobre a Independência.

EPG CARLOS FRANCHIN

• Hino Nacional, Hino à Guarulhos, Musica Marcha soldado, através de
pesquisas
 Exposições
 Confecção de chapéu de soldado, confecção de bandeiras
 Relatos de moradores
 Desfile interno.

EPG CASTRO ALVES
• Hino Nacional, Hino a Guarulhos, Hino à independência.

•
•
•
•
•

Leitura de poesias e trabalho com as letras dos hinos.
Apresentação de jogral
Exposição de trabalhos relacionados ao tema
Confecção de bandeira
Desfile nos arredores da escola.

EPG GABRIELA MISTRAL

•
•
•
•
•

Roda de conversa
Apresentação dos Hinos
Gincana
Hasteamento da bandeira
Exposição dos trabalhos

