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RESUMO: 

O presente trabalho diz respeito ao Estágio Obrigatório realizado no 8° período de 

graduação do Curso de Pedagogia. No decorrer deste, desenvolvemos um Projeto 

denominado “Desenvolvimento das Plantas”, em um CMEI na Cidade de Goiânia. Tal 

projeto teve a duração de cinco semanas, realizado em um agrupamento de cinco anos. 

O número de alunos matriculados nesta sala era de vinte e quatro, contudo, no período 

do Estágio a frequência foi de aproximadamente vinte alunos. O projeto foi elaborado a 

partir dos dados levantados nas observações realizadas no primeiro semestre de 2013 e 

teve como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998)
4
, 

Vygotsky (1998)
5
, Moran (2000)

6
, Helm e Beneke (2005)

7
, dentre outros. O tema foi 

escolhido em razão do interesse dos alunos sobre o assunto. O desenvolvimento do 

projeto possibilitou aos alunos compreender um pouco mais sobre as partes das plantas 

e suas funções. No primeiro encontro trabalhamos o conhecimento das plantas em geral 

e suas necessidades de sobrevivência, cada criança pode falar sobre o que sabiam sobre 

assunto. Em seguida enfatizamos as raízes das plantas, para o que serve e os tipos de 

raízes. Os educandos tiveram a oportunidade de desenhar e pintar a raiz da planta com 

tinta. Na sequência destacamos o caule e as folhas das plantas. As crianças puderam ver 

e manusear vários tipos de folhas e as comparavam com objetos do dia a dia, após, 

desenharam as folhas com giz de cera. Finalmente exploramos os tipos de frutos, sendo 

frutos verdadeiros e não verdadeiros, secos e carnosos, dentre outros. Trabalhamos 

também a importância das frutas para uma alimentação saldável. Para fechar o Projeto 

foi feita uma salada de fruta com as crianças. O desenvolvimento do projeto possibilitou 

aos alunos compreender um pouco mais sobre as plantas e seu desenvolvimento, por 

meio da interação ocorrida entre as educadoras e as crianças. 
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