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Projeto: “No mundo dos animais e da fantasia”.
Período de vigência
Abril a dezembro de 2011.

Temática
Animais e o ambiente

Princípios Orientadores: 
Na etapa da Educação Infantil,  a descoberta do mundo pela criança é uma 

constante dentro e fora da sala de aula, principalmente nos primeiros anos em que a criança 
está mantendo contato com o ambiente que não só da sua casa/família. Nesta faixa etária, as 
crianças demonstram muita curiosidade e muitas perguntas sobre aquilo que as circula e 
têm necessidade de entender o que acontece ao seu redor.

Neste  entendimento,  o  ambiente  e  os  seres  que  vivem  nele  (em  especial 
aqueles  que  não  se  comunicam  com  a  criança)  são  importantes   para  que  a  criança 
compreenda o seu espaço no mundo e procure viver em harmonia com os demais, em favor 
da preservação de um determinado ambiente/ser vivo e para que tenha noções para seu 
próprio cuidado.

Segundo HARLAN,(2002, P.44)

“Uma  das  melhores  formas  de  auxiliar  as  crianças  a 
conhecerem o mundo a seu alcance é organizando materiais 
de  modo  que  possam  explorar,  questionar,  raciocinar  e 
descobrir respostas através de sua própria atividade física e 
mental.”

Para tanto, é essencial que o professor se dê conta das perguntas que motivam 
os alunos e, junto a eles, procurar respostas a para estas dúvidas. Espera-se, assim, através 
de descobertas conjuntas com os alunos sobre os animais e ambientes, levar os alunos à 
construção de conhecimentos e valores em relação ao espaço que está ao seu redor. 

Justificativa
Percebendo  o  interesse  dos  alunos  e  suas  dúvidas  em  relação  aos 

conhecimentos sobre os animais, a equipe procurará trabalhá-los, nos seus diferentes modos 
de vida, peculiaridades, articulando com as diversas áreas do conhecimento como ciências 
naturais, geografia, linguagem,adaptando a faixa etária o nível teórico construído durante as 
atividades.

Objetivos
- Reconhecer os aspectos de vida dos animais de diferentes habitats;

- Perceber a importância da preservação do ambiente e dos seres vivos.

Estratégias e possíveis atividades



A partir  da temática norteadora serão propostas atividades  que possibilitem 
alcançar os objetivos elaborados, a fim de levar a construção do conhecimento, interligando 
diferentes campos cognitivos: área lógico-matemática, linguagem, ciências naturais e sócio-
históricas e habilidades artísticas. Além disso, as atividades perpassarão por experiências 
que agreguem o desenvolvimento psicomotor  e sócio-afetivo durante o trabalho com as 
crianças.

Abaixo, segue algumas atividades possíveis, podendo ocorrer adaptações ou 
acréscimos de acordo com o andamento do projeto e a curiosidade dos alunos:

- Confecção de histórias de animais com “A minhoca dorminhoca” e “Sons 
divertidos na fazenda”.

- Confecção de animais diversos com sucata;

- Desenho, pintura, dobradura e móbiles de animais;

- Construção de toca dos animais confeccionados;

- Músicas de animais (como O jacaré, de Beto Hermann e o Sapo, da Xuxa);

- Brincadeiras com fantoches de animais e bichos de pelúcia;

- Representação sonora dos animais;

- Painel de recortes e colagens para representação de habitats com figuras de 
animais;

- Álbum de figurinhas dos animais;

- Construção de terrário com animais de jardim;

- Filmes como: “Os sem floresta”, “O rei Leão”, “Madagascar”, entre outros.

Avaliação
Acontecerá  durante  o processo de execução do projeto,  compreendendo os 

objetivos relacionados à temática, a relevância do trabalho para as crianças, o envolvimento 
destas com as atividades, escutando as idéias dos mesmos quanto às propostas. A avaliação 
também se dará por meio de observação da turma quanto ao seu relacionamento sócio-
afetivo, das habilidades apresentadas e construídas durante este semestre e por meio de suas 
produções.

Referências
BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na Educação 
Infantil. Porto Alegre: ARTMED, 1999.

Harlan, Jean Durgin; RIVKIN, Mary.  Ciência na Educação Infantil: uma abordagem 
integrada. 7ª Ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002.


