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RESUMO: 
Este trabalho é o resultado do plano de ação, intitulado “Curiosidades: você sabia?”, consiste num 

conjunto de práticas direcionadas às crianças de 04 a 05, que compõe o Agrupamento IV da Unidade 

de Educação Infantil da Universidade Federal de Goiás – UEI/UFG. A vivência de algumas atividades 

do projeto maior: “Não é mágica é ciência!” e a leitura feita pelas educadoras, do livro: Crianças 

Curiosas – de onde vêm as coisas?  De Anne-Sophie Baumann. Convidou as crianças do grupo IV 

perante votação fazerem a escolha da primeira temática do projeto específico do grupo: Curiosidades: 

Você Sabia? Nesse sentido, propomos ao grupo que fizessem a escolha do que desejavam conhecer 

melhor, assim surgiu o tema “CHOCOLATE!!! De onde vem essa delícia?”, que tem como objetivo 

a ampliação de saberes e conhecimentos sobre o chocolate , propiciando às crianças aprendizagens 

significativas por meio das diferentes linguagens, expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

estética e sociocultural. Definida a temática realizamos um levantamento de material e de 

fundamentação teórica para subsidiar as nossas ações, por meio de pesquisas na internet, livros, 

revistas e jornais, etc. Estas pesquisas têm como objetivo fazer uma seletiva sobre a origem do 

chocolate, fazendo um resgate da história do chocolate dos conteúdos sobre o chocolate, da 

transformação química que ocorre desde o fruto cacau ao chocolate fazendo sempre a socialização dos 

mesmos com as crianças.  Com o desenvolvimento deste projeto objetivamos ampliar os 

conhecimentos das crianças e propiciar muitas possibilidades de aprendizagens. O encontro com o 

conhecimento favorece ampliar as possibilidades de compreensão do mundo que nos cerca. Este tema 

também proporcionará novas experiências e desafios para o grupo de crianças e para as educadoras, 

servindo como fonte de pesquisa, conhecimento e ampliação cultural. Os autores que embasaram 

este projeto foram COSTA (2008); CRECHE/UFG (2007); GOULART (2005); HORN (2004); 

MICARELLO (2010) e VIGOSTKI (1988). As conclusões em andamento são que verdadeiramente a 

temática Chocolate nos abre um leque de possibilidades e permite através da ludicidade e criatividade 

trabalhar a linguagem, música, artes e as brincadeiras que propicia  a leitura do mundo de forma 

significativa para crianças e educadores.  
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