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RESUMO 
A disciplina Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental II tem 

caráter teórico-prático, sendo espaço de estudo, pesquisa e construção de conhecimentos da 

profissão docente com base na realidade escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. Por 

meio de investigação-ação, apreensão da realidade escolar, problematização e pesquisa 

definiu-se por trabalhar com Projeto de Trabalho (HERNANDEZ, 1998)
4
. Foram planejadas 

atividades de leitura, interpretação e produção de texto vinculado ao “Projeto Água: Fonte de 

Vida” e este teve com questões problematizadoras a fim de mobilizar o interesse do sujeito 

em conhecer a temática, as perguntas: “Em todos os países do Planeta Terra têm pessoas 

preocupadas se teremos água no futuro. Você sabe por quê? Quais os motivos desta 

preocupação?” O projeto teve indícios de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade 

(SUANNO, 2011, 2013
5
), com o intuito de religar razão e emoção e pensar o metatema água 

em perspectiva multidimensional, multirreferencial e assim buscar construir uma 

compreensão a cerca do sentido da Década da Sustentabilidade (2005-2014)
6
; da Década 

Internacional para Ação “Água, Fonte de Vida” (2005-2015)
7
 e do Ano Internacional de 

Cooperação pela Água (2013)
8
. Tal projeto permitiu discutir escassez, desperdício, poluição e 

necessidade de preservação da água no Planeta, bem como a necessidade de rever o estilo de 

vida consumista. O projeto teve uma proposta de avaliação formativa. 
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