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RESUMO:

Este projeto de trabalho foi realizado em um Centro Municipal de Educação Infantil na cidade

de Goiânia/GO, no âmbito da disciplina de Estágio em Educação Infantil e Séries Iniciais do

Ensino Fundamental IV do curso de Pedagogia da FE/UFG. O desenvolvimento deste projeto

partiu do interesse das crianças do agrupamento de três anos de idade, visto que nas nossas

observações participativas as crianças sempre demonstravam curiosidade pelos animais, como

por  exemplo:  nos  livros  de  histórias  que  elas  folheavam fazendo  suas  interpretações  no

momento da acolhida, nas rodas de conversas com a professora regente e também por terem

desenvolvido um projeto intitulado “O Pintinho Amarelinho”,  que possibilitou às crianças

conhecerem melhor esse animal. Tivemos como objetivo principal promover a construção de

novos conhecimentos pelas crianças por meio da observação, interação e descrição para que

pudessem adquirir habilidades e atitudes críticas e reflexivas  através da diferenciação entre os

animais  terrestres  e  aquáticos.  A partir  disso,  desenvolvemos  o  projeto  de  forma  lúdica,

vinculando  brincadeiras  e  músicas,  o  que  possibilitou  às  crianças  diferenciar  o  habitat  e

características desses animais. Assim, nosso intuito não foi apresentar conteúdos de ciências,

pois na Educação Infantil o objetivo não é a escolarização (MORAES, 1992). É importante

que  o  professor  busque  explorar  o  meio,  desafiar,  incentivar  o  aluno  para  suas  próprias

descobertas.  Propomos, para isso, atividades que explorassem a imaginação, a motricidade,

as  habilidades  artísticas  através  de  brincadeiras,  músicas  e  desenhos,  a  partir  do que nos

apresentam Smole, Diniz e Cândido (2007), da importância da articulação da temática com as

atividades lúdicas e com o brincar, visto que essas atividades ampliam a capacidade corporal,

a  percepção  de  si  e  do  outro  como  ser  social.  A avaliação  foi  contínua  por  meio  de

observações, participação a partir do interesse das crianças nas atividades,  bem como foram

utilizados  recursos  didáticos:  fotografias,  registro  de  diálogos  e  atividades  das  crianças.

Conclui-se que os objetivos foram atingidos, visto que as crianças nas rodas de conversa e nas

atividades  demonstraram  por  meio  da  oralidade  e  dos  registros  terem  compreendido  as

diferenças e semelhanças do habitat e das características dos animais terrestres e aquáticos.

Ao final foi realizada a culminância, com a exposição das atividades, das fotografias e as

maquetes para os outros agrupamentos.
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