
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

Traduzindo 

Caminhos e   

Conhecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editora FUCAMP 

ISBN 978-65-00-07205-1 

 

Projetos de aula do Curso de Pedagogia da UNIFUCAMP – 

2018 a 2020 

Beatriz Nunes Santos e Silva  

Francine Borges Silva 

Heber Junio Pereira Brasão 

Tania Nunes Davi (orgs.) 



3 

 

Design da capa: Tania Nunes Davi 

Foto ilustrativa da capa disponível em: https://arbache.com/blog/sobre-os-caminhos-que-

percorremos-e-um-excelente-final-de-semana/ Acesso em: 15 jul. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arbache.com/blog/sobre-os-caminhos-que-percorremos-e-um-excelente-final-de-semana/
https://arbache.com/blog/sobre-os-caminhos-que-percorremos-e-um-excelente-final-de-semana/


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos(as) nosso(as) alunos(as) do curso de Pedagogia cuja dedicação, 

compromisso e superação nos permitiu produzir esse ebook com seus 

projetos de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SUMÁRIO  

 

APRESENTAÇÃO 09 

 

CAPÍTULO I 

Construindo conhecimentos e habilidades por meio da pedagogia de projetos 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental   

     Itatiana Fernandes e Silva 

     Dra. Tania Nunes Davi 

 

 

 

11 

 

CAPÍTULO II 

Apresentando as sugestões de projetos de aula por temáticas 

 

 

 

23 

 

2.1 TEMAS TRANSVERSAIS 

 

23 

 

2.1.1 Sugestões de projetos de aula: Temas Educação alimentar; Educação 

ambiental; Educação para o trânsito e Educação financeira 

 

 

 

24 

Alimentação saudável na escola: da necessidade ao direito dos alunos 

     Andréia Aparecida Marra 

     Me. Termisia Luiza Rocha (orientadora) 

25 

A educação alimentar nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

     Marianne Costa Santos 

     Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora) 

31 

Educação ambiental nos anos iniciais: projetos para preservar o meio ambiente 

     Anúrcia Cardoso da Silva 

     Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora)  

37 

O combate ao consumismo infantil e a escola enquanto espaço de educação para a 

sustentabilidade  

     Nandiele Crisley Mendes Trajano 

    Me. Termisia Luiza Rocha (orientadora) 

 

44 

Educação ambiental nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

     Karoline Aparecida Caetano Sousa 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

51 

Educação para o trânsito: cidadania e respeito a vida  

     Michelyâne Vanelle Rocha Antunes 

    Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

58 

Educação financeira: da escola para a vida 

     Raquel Aparecida da Silva 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

67 

 

2.1.2 Sugestões de projetos de aula: Tema Gênero sexual 

 

 

73 

Analisando a diversidade de gênero sexual na educação: um olhar necessário ao 

combate à discriminação 

     Eva Moreira Ramos  

     Dra. Tania Nunes Davi (orientadora) 

 

74 

Meninas e meninos: pedagogia de projetos e a questão de gênero na sala de aula 83 



6 

 

    Fabriele Abadia de Oliveira 

   Me. Termisia Luiza Rocha (Orientadora) 

Educando em meio às diferenças gestadas com a identidade de gênero  

    Alex Sandro Batista do Nascimento 

    Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

88 

 

2.1.3 Sugestões de projetos de aula: Tema Bullying 

 

 

98 

Consequências do bullying no processo de aprendizagem 

    Joseane do Carmo Mascarenhas 

    Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

98 

O bullying contra pessoas com deficiência no ambiente escolar                                                              

     Rosa Cristina Garcia 

     Me. Termisia Luiza Rocha (orientadora) 

103 

 

2.1.4 Sugestões de projetos de aula: Tema Diversidade cultural 

 

 

110 

Diversidade racial nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

     Laura Aparecida Cabral Braz  

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

111 

A pedagogia de projetos aplicada ao ensino de cultura afro-brasileira nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental   

     Vanusa Luiza da Silva 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

115 

Diversidade cultural e aprendizagem significativa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

     Nelci Vilela da Silva 

    Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

123 

 

2.2  RECURSO METODOLÓGICO: LUDICIDADE 

 

 

131 

Um olhar sobre o aprender: utilizando a ludicidade na educação infantil 

     Cristiane Aparecida Magalhães 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

132 

Um jeito para pensar, aprender e brincar na Educação Infantil 

    Jessica Mundim da Silva Alves 

    Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

145 

Metodologias lúdicas aplicadas na Educação Infantil 

     Juniele Cristina Rocha dos Santos 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

152 

Lúdico na Educação Infantil 

     Roanne Romilda Rodrigues Soares 

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

161 

Jogos e brincadeiras na alfabetização 

     Sandriane Grasiele Sucupira 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

165 

Estratégias lúdicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

     Adriana Cristina Marques 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

173 

Educação Infantil: ensinando com sabedoria 178 



7 

 

     Ana Paula Oliveira Brandão 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

Jogos na aprendizagem com crianças de 4 a 5 anos 

     Brenda Hetyelle Aparecida Ribeiro  

    Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

183 

A ludicidade, uma nova forma de integração na Educação Infantil: vivendo e 

aprendendo através dos jogos e brincadeiras 

     Jéssica Vitoria Monteiro Marra 

    Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

189 

O brincar e jogar na Educação Infantil: olhares sobre o aprender de 4 a 5 anos 

     Simone Lemes Valadão 

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

194 

O brincar e educar na Educação Infantil com crianças de 4 e 5 anos 

     Amanda Krístynã Francelino Leão 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

201 

Compartilhando os saberes na educação infantil por meio de atividades lúdicas 

     Brenda Nathália Viana Gama 

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

208 

Lúdico e Educação Infantil: possibilidades e aplicações 

     Eduarda Santos Silva 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

215 

O lúdico na Educação Infantil: jogos e brincadeiras 

     Gabriele de Oliveira Silvestre 

    Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

226 

Ludicidade: caminho para uma aprendizagem prazerosa na Educação Infantil 

     Mariana Aparecida Amorim 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

233 

 

2.3 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

239 

A apropriação da leitura e escrita para os anos iniciais do ensino fundamental 

     Alessandra Borges 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

239 

Ensinando com sabedoria na alfabetização 

     Ana Paula Corrêa Silva 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

246 

Alfabetizando com sabores e saberes 

     Aurilene da Silva 

    Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

254 

Aprendendo a caminhar no alfabeto 

    Cassia Cristina da Silva 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

259 

Sonhar uma arte de ensinar: alfabetização e letramento 

    Cláudia Lúcia Nunes da Silva 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

265 

Alfabetização e letramento e a construção de um cidadão crítico 

     Diose Cristina da Silva 

    Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora) 

272 

A relação entre letramento e o sucesso da criança no processo de alfabetização  

     Nathalia Marcela Borges 

276 



8 

 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora)  

Superando as dificuldades de aprendizagem na alfabetização 

     Lorena Hemille de Souza Silva 

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

281 

 

2.4 ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

288 

O ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

     Beatriz Maria Satye Nakagawa 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

289 

A utilização dos jogos no ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

     Luciene Aparecida Barbosa Vital Filgueira 

     Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora) 

 

297 

Jogos aplicados aos conteúdos de matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental  

     Gabriela Alves Silva 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

 

304 

 

2.5 RECURSOS METODOLÓGICOS DIVERSIFICADOS 

 

 

312 

O uso das TICs no processo de ensino e aprendizagem: inclusão digital 

     Isamara Cristina de Souza Cunha 

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

312 

A informática que educa: o uso do computador em processos educacionais 

     Paloma Maria Macedo 

     Me. Termisia Luiza Rocha (Orientadora) 

319 

A tecnologia como metodologia pedagógica na Educação Infantil 

     Lilian Gonçalves Aquino 

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

324 

O cinema como metodologia para ativar o processo ensino aprendizagem nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental 

     Melissa Alisson Alves Santos 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

 

331 

A música nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

     Jordana Gomes Felicio 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

340 

O papel da contação de histórias no processo de alfabetização nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental  

     Débora Cristina Rodrigues de Moura 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

347 

A contação de histórias com alunos de 4 e 5 anos na Educação Infantil 

     Danubia Procopio da Silva 

     Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

353 

Contação de história como prática educativa na Educação Infantil  

     Jordanna Maria Luiza Rosa  

     Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

364 

A literatura infantil nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

     Maria Andreza Martins Dutra 

     Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora)  

372 



9 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 O projeto desse ebook surgiu ao longo dos últimos anos ao fazermos as apresentações 

orais dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Licenciatura em Pedagogia e 

percebermos a diversidade, a criatividade e o empreendedorismo educacional presentes nas 

sugestões de projetos de aulas montados pelo(a)s aluno(a)s como parte do artigo de TCC. Essa 

constatação nos levou a pensar formas de disponibilizar esses projetos de aula a um número 

maior de discentes e, após pensar sobre formatos, optamos por montar um ebook em parceria 

com a Editora FUCAMP e com acesso pela plataforma do UNIFUCAMP (Centro Universitário 

Mário Palmério).   

 O curso de Pedagogia tem especificidades que envolvem a circulação entre a teoria e a 

prática por meio de diferentes atividades, espaços e tempos durante a formação acadêmica do(a) 

aluno(a). Uma dessas possibilidades de promover o link entre teoria e prática é a construção do 

TCC de final de curso. As metodologias para a construção do TCC mudaram muito ao longo 

de duas décadas do curso de Pedagogia. Fomos de monografia a artigo científico, passamos por 

pesquisas de campo com questionários, entrevistas e grupo focal até chegarmos, recentemente, 

a proposição de montagem de sugestões de aula a partir das propostas da pedagogia de projetos.  

 As sugestões de projetos de aula interdisciplinar se mostraram um meio para o(a)s 

aluno(a)s externarem sua capacitação durante as observações e intervenções dos Estágios 

Supervisionados (hoje Residência Pedagógica), a participação em programas de bolsas como o 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e o PIBIC (Programa 

Institucional  de Bolsa de Iniciação Científica) e em atividades práticas em cada disciplina. 

Nesses momentos o(a)s aluno(a)s do curso têm a oportunidade de perceber como é a realidade 

da atuação docente em diferentes instituições de ensino da Educação Infantil aos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

     Ao propormos a montagem de dois projetos interdisciplinares de aulas como forma de 

perceber como na prática se aplicaria as temáticas escolhidas para a pesquisa do TCC 

enveredamos por um espaço criativo que proporcionou aos(as) aluno(a)s a possibilidade de 

utilizarem como suporte para a construção das sugestões, as teorias aprendidas ao longo do 

curso e a pesquisa teórica da temática escolhida para o artigo de TCC. Constatamos que a 

trajetória da construção do TCC se tornou mais prazerosa, criativa e repleta de possibilidades 

de empreender utilizando as propostas da pedagogia de projetos na construção de uma 

aprendizagem significativa.  
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 A pedagogia de projetos não pode se pautar por um caminho rígido, delimitado e sem 

perspectivas de mudanças, muito pelo contrário, ao sugerirmos projetos de aula interdisciplinar 

aos(as) nosso(a)s aluno(a)s alertamos que um projeto é um vir a ser e que o professor deve estar 

aberto as mudanças, aos interesses da turma e as possibilidades que forem surgindo ao longo 

do percurso. Assim, os projetos não são receitas de como dar ou montar uma aula perfeita, mas 

itinerários nos quais o professor pode se apoiar para mediar o caminho do seu aluno a partir de 

uma temática.  

 O posicionamento das orientadoras do TCC no curso de Pedagogia parte do princípio 

da liberdade de escolhas do(a) aluno(a) para definir seu tema e, a partir dessa definição, mostrar 

os caminhos possíveis até a conclusão do artigo. Na montagem dos projetos de aula temos 

alguns princípios norteadores, como utilização de:  diferentes gêneros textuais; pesquisa em 

grupo; recursos de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação); materiais recicláveis e 

adaptação das situações as características e cultura locais.  

 Esses apontamentos iniciais levaram a montagem desse ebook com a estrutura de dois 

capítulos. No capítulo 1, utilizamos o artigo publicado da graduada Itatiana Fernandes e Silva 

para apresentar as propostas da pedagogia de projetos e suas aplicabilidades na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No capítulo 2 apresentamos os projetos de 

aula interdisciplinar divididos em temáticas para facilitar o acesso do leitor. Para a montagem 

do capítulo 2 reunimos os artigos das turmas concluintes de 2018, 2019 e 2020 e, em uma 

comissão formada por organizadores e orientadoras, definimos aqueles cujos projetos de aula 

se mostraram representativos e atendiam a proposta desse ebook.  

 Com a divulgação dos projetos de aula de nosso(a)s aluno(a) esperamos contribuir com 

ideias para que os docentes percebam as diferentes possibilidades de trabalho a partir de um 

determinado tema.     
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CAPÍTULO I  

 

CONSTRUINDO CONHECIMENTOS E HABILIDADES POR MEIO DA 

PEDAGOGIA DE PROJETOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 

 

Itatiana Fernandes e Silva2 

Dra. Tania Nunes Davi3 

 

  

1. Introdução 

Esse artigo foi resultado de pesquisa desenvolvida, ao longo de 2018, com bolsa de 

Iniciação Científica da FAPEMIG, que permitiu a aluna pesquisadora enveredar pelos 

caminhos da pesquisa, da análise crítica, da síntese e das metodologias científicas de pesquisa.   

 O ensino aprendizagem no Brasil carece de bons resultados. No PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes), que avalia o desempenho de alunos do 5° ao 9° ano, 

o Brasil está em penúltimo lugar – à frente apenas da Indonésia4. As avaliações internas, 

aparentemente, apontam melhorias nos índices de aprendizagem, mas as médias apresentadas 

ainda estão abaixo do esperado. Os dados da Prova Brasil de 2015 mostram que houve um 

aumento do índice de proficiência em leitura nos anos iniciais que passou de 196 (2013) para 

208 (2015); em Matemática passou de 211 (2013) para 219 (2015)5. Esses dados da Prova Brasil 

parecem indicar que estamos melhorando, mas ainda há um longo caminho a percorrer para que 

os alunos tenham um melhor nível de proficiência em leitura e escrita e em outras áreas.  

 Uma das formas de aperfeiçoar o ensino aprendizagem é a utilização de metodologias 

que permitam ao aluno construir seu conhecimento e trazer a toma as habilidades necessárias a 

 
1 Esse capítulo foi parcialmente retirado de artigo publicado na Revista Cadernos da FUCAMP, v. 17, n. 31, de 

2018. Artigo completo disponível em: 

http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/article/view/1545/1038 
2 Graduada no curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo/MG. Bolsista do Programa 

PIBIC/FAPEMIG, em 2018. E-mail: itatiana.pedagogia@gmail.com 
3 Orientadora. Doutora em História, pela UFU, Uberlândia/MG. Professora da UNIFUCAMP, Monte 

Carmelo/MG. 
4 BRASIL ESTÁ  EM penúltimo lugar no ranking da educação. Disponível em: 

<http://www.progresso.com.br/caderno-a/educacao/brasil-esta-em-penultimo-lugar-no-ranking-da-educacao> 

Acesso em: 09 nov. 2017. 
5 INEP APRESENTA RESULTADOS da Prova Brasil 2015. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-prova-brasil-2015> Acesso em: 09 

nov. 2017.  
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cada etapa da vida acadêmica. Uma das propostas mais comentadas atualmente é o uso da 

pedagogia de projetos. Alguns dizem que é mais um modismo, outros que é mais uma 

importação de ideias estrangeiras, e que só é aplicável no papel e não na prática; há ainda os 

que afirmam que só dá para utilizar no Ensino Médio. Outros argumentam que a pedagogia de 

projetos não é um método mais uma postura pedagógica. Independente das críticas, a pedagogia 

de projetos pode ser um recurso para a melhoria da educação no século XXI.    

  Nos anos iniciais do Ensino Fundamental a aprendizagem baseada em projetos, ou 

pedagogia de projetos, pode ser utilizada em atividades nos mais variados conteúdos, 

possibilitando que os alunos possam ter um ensino significativo, criativo e aprofundado sobre 

temas estudados e do cotidiano. 

 Partindo desses apontamentos iniciais o objetivo geral dessa pesquisa foi perceber como 

a pedagogia de projetos pode ser utilizada nos anos iniciais do Ensino Fundamental como uma 

ferramenta que estimule um processo ensino aprendizagem com conhecimentos, habilidades e 

competências mais sólidas. Para tanto nos propusemos a percorrer a teoria sobre pedagogia de 

projetos e sua aplicabilidade nos anos iniciais.   

 Para atingir o objetivo proposto utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica 

de cunho qualitativo para embasar a parte teórica com levantamento, leitura e análise de 

material impresso e online sobre o tema.     

 

2. Fundamentação teórica 

 A pedagogia de projetos baseia-se, em parte, nas propostas do construtivismo na medida 

em que ambas as abordagens são contrárias ao ensino livresco, a decoreba, a ensinar conteúdos 

de forma pronta e esquematizada.  

 No Brasil, o construtivismo começou a ser discutido a partir da década de 1980, com as 

propostas de Emilia Ferreiro sobre o processo de aquisição da linguagem escrita e da leitura 

das crianças. Aluna de Piaget, Emilia Ferreiro, pesquisou a situação da alfabetização na 

Argentina e percebeu que a criança necessita de um ambiente que estimule seu contato com 

diversos gêneros textuais para que se alfabetize.  

 Na proposta construtivista, o aluno deve participar de forma ativa do seu aprendizado e 

o erro não é visto como um tropeço, mas uma possibilidade, pode ser construtivo para a 

aprendizagem. Ferreiro e Teberosky (1985) afirmam que 
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Na teoria de Piaget, o conhecimento objetivo aparece como uma aquisição, e 

não como um dado inicial. O caminho em direção a este conhecimento 

objetivo não é linear: não nos aproximamos dele passo a passo, juntando peças 

de conhecimento umas sobre as outras, mas sim através de grandes 

reestruturações globais, algumas das quais são “errôneas” (no que se refere ao 

ponto final), porém “construtivas” (na medida em que permitem aceder a ele). 

Esta noção de erros construtivos é essencial. (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1985, p. 30) 

  

 A avaliação também deve ser diferenciada, de tal forma que não tenha função 

classificatória e comparativa, mas dialógica e interativa. Já o professor deve ser aquele que 

auxilia o aluno a se tornar mais crítico e utiliza o conhecimento prévio que a criança traz de 

casa como motivador de uma aprendizagem significativa. 

 Outro pesquisador que tem propostas que auxiliam na postura construtivista do educador 

é John Dewey, um dos pilares da Escola Nova. Para ele o processo ensino aprendizagem deve 

ter uma função prática, centralizada no aluno, com uma aprendizagem mais ativa e participativa, 

tendo o educando como o protagonista do aprendizado, adquirindo conhecimentos e 

conscientização da sua cidadania. 

Para Dewey, o professor não é apenas o detentor dos conhecimentos que  leva os 

conteúdos prontos e acabados para seus alunos, ele deve ser o mediador, aquele que utiliza 

espaços e tempos para que o educando desenvolva sua capacidade de questionar, explorar, 

pesquisar até que o próprio aluno possa chegar a conclusões, experimentando desta forma o 

aprendizado.   

Dewey caracteriza a escola tradicional como aquela que impõe conteúdos, as disciplinas 

são pré determinadas, o professor é o único que pode repassar os conhecimentos, sem que exista 

questionamentos. Assim, o ensino chega pronto ao aluno, sua transmissão se dá por meio dos  

livros, cópias e textos sem nenhuma fundamentação prática. Já na Escola Nova o aluno é 

valorizado individualmente, assim como seus interesses, conhecimentos e curiosidades. Na 

Escola Nova o principal meio de conhecimento é a experiência vivida pelo aluno, a prática leva 

a um conhecimento mais dinâmico, efetivo e eficaz.  

O conceito de experiência é central na formulação pedagógica de Dewey. A experiência 

parte dos sentidos e pode ser educativa ou deseducativa. A experiência deseducativa é aquela 

que produz o “efeito de parar ou destorcer o crescimento para novas experiências posteriores” 

(DEWEY, 2010, p. 14), ou seja, aquela que engessa o aluno em formas automatizadas de pensar 

e resolver problemas, não lhe permitindo percorrer novos caminhos para solucionar problemas 
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atuais ou futuros. Nesse tipo de aprendizagem não existiu a experiência, não houve qualidade 

ampla e profunda, não existiu crescimento, construção e reconstrução de experiências e de 

aprendizado, o aluno apenas aprendeu para tirar nota, ele não apreendeu para dar continuidade 

no processo de aprendizagem pois, os conteúdos aplicados, foram ensinados isoladamente e 

não como parte integral de sua vida. 

Logo, a experiência educativa é aquela que, prazerosa, contextualizada e criativa 

permite que o aluno tenha liberdade de pensar, criar e utilizar seu conhecimento prévio para 

resolver situações. A experiência educadora permite que o aluno tenha a alma de um 

pesquisador e explorador, assim,  

 

O processo educativo é idêntico a crescimento, compreendido  como o 

gerúndio crescendo.  Crescimento, ou crescendo, no sentido de 

desenvolvimento, não apenas física, mas intelectual e moralmente, é um 

exemplo do princípio da continuidade. (DEWEY, 2010, p. 27) 

 

 Para que exista uma experiência educadora e prática é necessário que o ambiente físico 

da escola transmita e crie possibilidades para as experiências dos alunos. A escola deve, de 

acordo com a pedagogia proposta por Dewey, promover espaços e tempos para que alunos e 

professores possam elaborar experiências que partam de um pensamento crítico. A instituição 

escolar seria um agente transformador para seus alunos, fazendo com que os mesmos tenham 

individualidade e possam chegar a suas próprias conclusões sobre qualquer tema. Dewey aponta 

que  

 
A essência do pensamento crítico é suspender a formação de juízos; e a 

essência desta suspensão é provocar uma investigação para determinar a 

natureza do problema antes de tentar solvê-lo. Esta circunstância, mais do que 

qualquer outra, transforma um simples raciocínio em um raciocínio 

demonstrado e as conclusões sugeridas em outras tantas provas. (DEWEY, 

1953, p. 81 apud SOUZA; MARTINELI, 2018, p. 168) 

   

Para ele tanto as formas mais rudimentares de reflexão até as mais complexas, revelam 

partes diversas; estas partes são apresentadas por ele divididas em cinco fases distintas:   

  

1.ª) uma dificuldade encontrada; 2.ª) a sua localização e definição; 3.ª) a 

sugestão de uma solução possível; 4.ª) o desenvolvimento do raciocínio no 

sentido da sugestão; 5.ª) observações e experiências posteriores, conducentes 

a sua aceitação ou a seu afastamento, levando-nos a uma conclusão que nos 

fará crer, ou não, em dada coisa (DEWEY, 1953, p.78 apud SOUZA; 

MARTINELI, 2018, p. 167). 
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 A experiência educativa seria aquela que consegue percorrer essas fases sem engessar 

as ações e pensamentos do aluno, permitindo que ele produza seu conhecimento de forma 

duradoura. O pesquisador conclui que  

  

o único caminho direto para o aperfeiçoamento duradouro dos métodos de 

ensinar e aprender consiste em centralizá-los nas condições que estimulam, 

promovem e põem em prova a reflexão e o pensamento. Pensar é o método de 

se aprender inteligentemente, de aprender aquilo que se utiliza e recompensa 

o espírito.  (DEWEY, 1959, p. 167 apud SOUZA; MARTINELI, 2018, p. 168) 

 

A educação brasileira tem buscado, nas últimas décadas, encontrar formas de produzir 

essas condições que Dewey aponta. Para isso diversas políticas públicas de educação têm 

procurado apontar caminhos. A nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular)  

 

propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 

conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do 

contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em 

sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. (BRASIL, 2018, 

p.15) 
  

 Para conseguir superar essa fragmentação a proposta da BNCC é trabalhar competências 

gerais que permitam ao aluno construir a sua aprendizagem. Segundo o documento   

 
competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 

e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2018, p. 08) 

 

Uma das propostas para “resolver demandas complexas da vida cotidiana” é a 

aprendizagem baseada em projetos que “é um modelo de ensino que consiste em permitir que 

os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, 

determinando como abordá-los e, então, agindo cooperativamente em busca de soluções.” 

(BENDER, 2014, p. 09)   

 

2.1 A pedagogia de projetos 

Hernandez (1998), evidencia a historicidade da educação e dos projetos, o autor 

conduz o leitor a uma visão mais reflexiva sobre projetos, apontando que eles não são propostas 
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atuais, surgiram na década 1920. As perguntas que levaram ao método de projeto foram, 

segundo Hernandez,   

Por que não aplicar a Escola fundamental o que se faz na esfera dos negócios 

ou Ensino Superior especializado? Por que não organizar a escola seguindo 

um plano de tarefas análogo ao que se desenvolve fora, na casa, na rua, na 

sociedade? O que se pretende é que o aluno não sinta diferença entre a vida 

exterior e a vida escolar. Por isso os projetos devem estar próximos à vida. 

(HERNANDEZ, 1998, p. 67) 

A partir desses questionamentos fundamentais, a metodologia de projeto desperta e 

cria informações novas para os alunos, partindo do que ele traz de conhecimentos prévios e 

possibilitando que desenvolva novas habilidades e competências a partir de questionamentos 

próximos à vida.   

Nos anos 1970 não se utilizava o termo projeto, mas trabalho por temas. A proposta 

era o ensino interdisciplinar, que na época era chamado de currículo em espiral, que servia para 

mediar as disciplinas por meio das ideias-chave que facilitariam a aprendizagem de disciplinas 

afins. “O ensino através de temas servirá como mediador para ir além das disciplinas, 

facilitando aos alunos a aprendizagem de conceitos e estratégias vinculadas a experiências 

próximas e interessantes para eles.” (HERNANDEZ, 1998, p. 70) 

Na década de 1980, ressurge o construtivismo. Destaca-se pelo impacto no 

entendimento  do ensino-aprendizagem, na percepção e nas mudanças sobre o conhecimento e 

seu  tratamento a partir da psicogênese da leitura e escrita. Para isso é necessário que a 

aprendizagem faça uso de diversas formas de linguagem (verbal, escrita, gráfica e audiovisual), 

para auxiliar alunos nos processos de desenvolvimento intelectual pois, as relações vividas pelo 

educando fora da escola podem agregar os saberes adquiridos dentro da mesma. Por meio de 

uma problemática a escola pode incentivar, envolver e redescobrir um novo jeito de ensinar, 

trazendo ao aluno práticas pedagógicas que ultrapassem os livros didáticos e o tradicional jeito 

de ensinar.  

Hernandez ainda argumenta que os projetos de trabalho (termo que ele usa no lugar de 

pedagogia de projetos) supõem  

 
um enfoque de ensino que trata de ressituar a concepção e as práticas 

educativas da escola, para dar resposta (não “a resposta”) às mudanças sociais, 

que se produzem nos meninos, nas meninas e adolescentes e na função da 

educação, e não simplesmente readaptar uma proposta do passado e atualizá-

la. (HERNANDEZ, 1998, p. 64)   
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A pedagogia baseada em projetos visa desenvolver uma aprendizagem significativa no 

aluno. A aprendizagem significativa se  

 

caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos 

novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os 

novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 

prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. 

(MOREIRA, 2018, p. 02) 

 

 Para que a aprendizagem significativa ocorra é necessário que o aluno tenha 

predisposição para aprender e que o material de aprendizagem tenha significado para ele, 

permitindo que desenvolva novos conhecimentos, competências e habilidades sobre algum 

tema. Uma das formas de se promover a aprendizagem significativa passa pelas propostas da 

pedagogia de projetos.      

Existem muitas concepções de como utilizar a pedagogia de projetos de forma 

direcionada a aprendizagem, mas em geral todas passam por eixos principais: 1. Os projetos 

devem partir de problemas do mundo real; 2. A resolução desse problema, em geral, envolve 

um amplo trabalho cooperativo; 3. O projeto deve ser interdisciplinar. (BENDER, 2014, p. 17) 

Partindo dessas premissas devemos ainda apontar que na aprendizagem por projetos não deve 

existir respostas prontas, nem erro, mas múltiplas possibilidades e caminhos para se resolver o 

problema inicial.  

 O professor é o mediador da busca pelo conhecimento e, como tal, não deve impor aos 

alunos o seu saber, mas orientá-los na busca de respostas, disponibilizando acesso a diferentes 

gêneros textuais e as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) para encontrarem 

respostas ao problema inicial e apresentar suas conclusões a comunidade escolar. O papel do 

professor é o de, em colaboração com os alunos, desenvolver “uma questão orientadora e 

altamente motivadora com a qual os alunos irão se identificar” (BENDER, 2014, p. 23) e 

também construir um espaço no qual o aluno seja motivado a resolver o problema por meio de 

liberdade criativa, de escolhas e de caminhos a serem percorridos.  

  Drake e Long (apud BENDER, 2014, p. 25) apontam três critérios para que a pedagogia 

de projetos seja aplicável em qualquer nível de ensino 

 

1. Um currículo elaborado em torno de problemas com ênfase em 

habilidades cognitivas e conhecimento.  
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2. Um ambiente de aprendizagem centrado no aluno, que utilize pequenos 

grupos, e uma aprendizagem ativa em que os professores atuem como 

facilitadores. 

3. Resultados dos alunos focados no desenvolvimento de habilidades, 

motivação e amor pela aprendizagem permanente.  

 

  Partindo dessas premissas podemos afirmar que a aprendizagem baseada em projetos 

pode ser uma forma de dialogar com a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1994)6, na 

medida que, ao trabalhar formas múltiplas de resolução de problemas, a escola pode se 

transformar num espaço no qual os alunos possam desenvolver as diferentes formas de 

inteligência: lógico-matemática, linguística, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal, 

intrapessoal, musical, natural e existencial. Os alunos podem assim, de forma conjunta, unir 

suas capacidades diferentes para chegarem as respostas e conclusões sobre o problema inicial.  

 É papel do professor criar situações que o aluno esteja envolvido na resolução de 

problemas e que trabalhe de forma independente (mesmo que em equipes), construindo sua 

aprendizagem e fazendo-se agente transformador do seu meio, sujeito ativo e participativo de 

sua aprendizagem. O professor deve valorizar seu momento de mediador dentro do projeto, 

acreditando na sua capacidade de ensinar e de ser o colaborador para que o aluno alcance 

conhecimento. Ao se trabalhar com projetos não deve existir hierarquias, assim, o professor 

deve considerar as manifestações dos alunos, ser flexível para não desprezar suas colocações, 

sejam elas decorrentes do seu conhecimento prévio do senso comum ou da herança histórico 

cultural da sociedade ocidental. O aluno deve ter espaços e tempos para  agregar ao projeto sua 

bagagem de conhecimento e cultura, construindo e descontruindo saberes e práticas para 

resolver o problema levantado.  

O professor que trabalha com projetos encontra desafios, ações que extrapolam o 

tempo em sala de aula, questionamentos da comunidade escolar e possível desinteresse de 

alguns alunos. Ele deve ter em mente que os projetos podem ser mais qualitativos do que 

quantitativos, desenvolvendo uma rede de conhecimento entre seus alunos. O educador 

necessita questionar o aluno sobre o porquê, para que, qual é o objetivo, internalizando em seus 

educandos que, quando se trabalha com projetos, não estão perdendo tempo, mas sim ganhando 

conhecimento.  

 
6 A teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner é contrária ao tradicional teste de QI (Coeficiente de 

inteligência), pois acredita que temos vários tipos de inteligência que podem ser desenvolvidas e utilizadas ao 

mesmo tempo. E que restringir a inteligência a capacidade de resolver questões de lógica e matemática é deixar 

de lado as outras habilidades que o ser humano desenvolve ao longo da vida. Logo, se as pessoas têm perfis 

diferentes de inteligência as escolas também deveriam ser capazes de estimular estas outras formas de inteligência 

e não apenas a linguística e a lógico-matemática.    
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Enquanto o professor orienta seus alunos, ele também constrói seu próprio 

conhecimento, pois deve estudar, pesquisar, refletir. O seu processo de ação-reflexão-ação, 

aprofunda e melhora sua prática pedagógica fazendo que tenha uma nova perspectiva dentro do 

processo de ensino aprendizagem. Ao se propor a trabalhar com projetos o professor melhora 

sua relação interpessoal com o aluno, entendendo “seu caminho, seu universo cognitivo e 

afetivo, bem como sua cultura, história e contexto de vida.” (VANTI, 2012, p. 13). Conhecendo 

o aluno, o professor pode mediar seus caminhos  

 

no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que 

incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de 

conhecimento. Portanto, o papel do professor deixa de ser aquele que ensina 

por meio da transmissão de informações – que tem como centro do processo 

a atuação do professor – para criar situações de aprendizagem cujo foco incida 

sobre as relações que se estabelecem nesse processo, cabendo ao professor 

realizar as mediações necessárias para que o aluno possa encontrar sentido 

naquilo que está aprendendo a partir das relações criadas nessas situações. 

(VANTI, 2012, p. 13)  
 

Os projetos devem fazer parte do cotidiano escolar, envolvendo a família, comunidade 

e escola, sendo trabalhados de forma coletiva ou individual e sua ação finalizadora necessita ter 

um cunho social sobre o problema analisado. Os conhecimentos que um projeto oferece são 

inúmeros e passam pela referência a vida cotidiana, empreendedorismo e aprendizado 

interdisciplinar de conteúdos em qualquer nível de ensino. Eles podem ser trabalhados com 

conteúdos específicos, mas com uma ótica interdisciplinar, agregando qualidade ao ensino, pois 

despertam olhares sobre aquilo que é exposto e questionamentos de como o problema 

apresentado pode ser solucionado. 

É por essas e outras que a pedagogia de projetos pode ser considerada 

 
uma peça central para complementar uma filosofia construtivista dentro da 

sala de aula, pois, para se obter uma aprendizagem mais significativa, não 

basta apenas adquirir conhecimentos teóricos informativos, necessita-se ir 

além, para direcionar e utilizar toda a informação adquirida. Diante de 

conteúdos e fatos, é preciso saber analisá-los, criticá-los e sintetizá-los, de 

modo a planejar ações e resolver problemas. Os aspectos básicos da aplicação 

dos projetos no ensino relacionam-se a uma total interação do educando com 

a situação de aprendizagem e com o planejamento em função da realidade, 

levando em consideração as características dos alunos, da escola e da 

sociedade. (LEMOS; MOURA, 2018, p.58) 

 

Um fator basilar da pedagogia de projetos é o aluno ver as atividades para além de uma 

técnica de ensino, como uma oportunidade de autonomia, compreensão e experiências que se 
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formam no contato interpessoal, na pesquisa, no diálogo conjunto para alcançar os objetivos 

propostos. Assim, a pedagogia de projetos representaria a unidade, a transformação e a 

interação da escola com a comunidade, no crescimento e fortalecimento das relações e do 

conhecimento dentro e fora da sala de aula.  

 

3. Considerações finais 

Durante o processo de estudo para o desenvolvimento dessa pesquisa, aprendemos que 

a pedagogia de projetos e sua aplicabilidade dentro do ensino se fazem necessários, pois 

garantem um aprendizado significativo para o aluno, por meio do seu envolvimento em todas 

as etapas do processo, desde o levantamento da problemática até a apresentação dos resultados.  

O papel do professor faz toda diferença dentro da pedagogia de projetos, ele é o 

mediador, levando seus alunos a exploração, pesquisas e novos caminhos, por meio da 

utilização de recursos tecnológicos, gráficos e audiovisuais, fazendo que o ensino passe a ter 

significado para o aluno. 

Outra característica essencial é o trabalho em  equipe entre os envolvidos,  que toma 

proporções que ultrapassam o ensino tradicional,  fazendo que a interdisciplinaridade leve o 

aluno ao crescimento enquanto sujeito político, ético e cultural, desenvolvendo nele o seu 

verdadeiro valor como cidadão com direitos e deveres. Trabalhar em grupo permite que os 

alunos aprendam sobre cooperação, seguir regras, saber argumentar suas ideias, abrir mão de 

posicionamentos pessoais em nome do grupo e desenvolvam soluções para os problemas 

levantados de forma criativa, imaginativa e empreendedora.  

Destacamos na pesquisa as propostas de Dewey, Hernandez e Emília Ferreiro por 

apresentarem que os projetos não são um modismo, mas que já existem desde a década de 1920 

e que todo o processo envolvido tem ação-reflexão-ação e que, se bem trabalhado, é uma 

ferramenta que melhora o ensino-aprendizagem do aluno. Esses e outros pensadores nos 

permitiram perceber que o trabalho com a pedagogia de projetos pode ser rico em possibilidades 

de ação, atividades e caminhos a serem percorridos e é essa multiplicidade de oportunidades 

para pensar e agir que propicia ao aluno oportunidades para desenvolver suas habilidades e 

competências dentro e fora do espaço escolar. 

Para que a pedagogia de projetos seja uma experiência efetiva é necessário que se 

desenvolva na preparação e execução de um projeto os  laços sócio afetivos, o espírito de equipe 

e de liderança que produzem o crescimento pessoal e coletivo dos alunos, assim a educação 
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solidifica-se e se torna eficaz, gerando a construção e reconstrução de indivíduos melhores, 

mais humanos e empreendedores.  

 A pedagogia de projetos sozinha, enquanto metodologia, ferramenta ou técnica de se 

trabalhar a aprendizagem, não vai modificar a educação. Ela não é uma panaceia que, 

magicamente, vai resolver todos os problemas da escola no Brasil, mas pode promover uma 

nova forma de pensar, de agir e de refletir sobre como o aluno aprende, sobre a necessidade da 

escola ter espaços e tempos que permitam percorrer diferentes e múltiplos caminhos de 

aprendizagem a partir do conhecimento prévio do aluno e da sua capacidade para adquirir novas 

habilidades e competências ao longo de sua vida acadêmica. Assim, a pedagogia de projetos 

não deve ser uma exclusividade do Ensino Médio, mas se aplicada em todos os níveis de ensino, 

respeitando a capacidade de questionar, se organizar e adquirir conhecimento em cada fase da 

vida acadêmica do aluno, promovendo uma aprendizagem significativa, consistente e 

duradoura.   
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CAPÍTULO II 

 

 

APRESENTANDO AS SUGESTÕES DE PROJETOS DE AULA POR TEMÁTICAS 

 

 

 Ao definirmos o ebook com uma forma de divulgar os projetos de aula interdisciplinar 

montados pelo(a)s aluno(a)s do curso de Licenciatura em Pedagogia da UNIFUCAMP, 

optamos por apresentá-los a partir das temáticas delimitadas pelo(a)s graduando(a)s, assim a 

consulta e a organização dos projetos seria facilitada.  

 Em cada projeto apresentamos o título do artigo de TCC, o  nome do(a) aluno(a) e do 

seu orientador(a) para que o leitor saiba quem montou a sugestão.  

Como apontamos na apresentação desse ebook o(a)s aluno(a)s têm a liberdade de 

escolher o tema que desejarem para a pesquisa do TCC, delimitando se vão analisar essa 

temática na Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental.      

 

2.1 – TEMAS TRANSVERSAIS 

 

  Nos PCNs de Temas transversais temos as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, 

do Meio Ambiente, da Saúde e da Orientação Sexual como eixos que vão compor  

 

um conjunto articulado e aberto a novos temas, buscando um tratamento 

didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a 

mesma importância das áreas convencionais. O currículo ganha em 

flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e 

contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e regionais e 

outros temas podem ser incluídos. (BRASIL, 2020, p. 25) 

 

 O formato de Temas Transversais permite que diferentes e importantes questões sociais, 

culturais e econômicas sejam discutidas interdisciplinarmente nas escolas sem a necessidade de 

se criar uma disciplina específica para isso. A flexibilização do currículo escolar abre a 

possibilidade de montar projetos a partir de uma temática que suscite a curiosidade dos alunos 

e os leve a construir uma aprendizagem significativa sobre alguma questão de interesse coletivo.  

    

 Referências 
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2.1.1 Sugestões de projetos de aula: Tema Educação alimentar; Educação ambiental; 

Educação para o trânsito e Educação financeira 

 

  A temática da Educação Alimentar pode ser enquadrada como Tema Transversal porque 

está relacionada a Saúde e envolve discutir não apenas uma alimentação saudável com mais 

frutas, legumes e verduras na merenda escolar, mas situações como a obesidade infantil, suas 

causas e consequências ligadas a hábitos alimentares que promovem o consumo de alimentos 

ultraprocessados, excesso de sal, açúcar e gorduras. Esse consumo excessivo pode ser 

combatido com uma cultura de alimentação saudável que deve iniciar-se o mais cedo possível 

para que a criança crie melhores hábitos alimentares que serão levados para o seu cotidiano fora 

do ambiente escolar.  

Por sua vez a temática da Educação Ambiental é um Tema Transversal pois está 

relacionada ao meio ambiente e a necessidade de se educar as crianças para a construção de 

uma relação mais equilibrada com o seu entorno. O PCN de Meio Ambiente aponta que é 

fundamental  

 
educar os brasileiros para que ajam de modo responsável e com sensibilidade, 

conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro; saibam exigir e 

respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade, tanto local como 

internacional; e se modifiquem tanto interiormente, como pessoas, quanto nas 

suas relações com o ambiente. (BRASIL, 2020, p. 181) 

 

 A escola deve, portanto, promover espaços e tempos para que o aluno tenha contato com 

a teoria e a prática da preservação e debate ambiental para se tornar um cidadão consciente. A   

 
tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente com 

aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, para que possa, de fato, 

contribuir para a formação da identidade como cidadãos conscientes de suas 

responsabilidades com o meio ambiente e capazes de atitudes de proteção e 

melhoria em relação a ele. (BRASIL, 2020, p. 187) 
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 Já a Educação para o Trânsito é uma temática que procura trabalhar com o aluno a 

cidadania e o respeito pelo outro e adquirir consciência e habilidades para resolver situações 

ligadas ao trânsito. Sem se esquecer que  

  

A situação atual do trânsito é um problema de educação, tanto do motorista 

quanto do pedestre. É necessário disseminar as regras de trânsito nas escolas, 

uma vez que os alunos todos são pedestres e, em sua maioria, irão conduzir 

automóveis no futuro. Na infância, torna-se mais fácil a aceitação de 

ensinamentos e condutas. (BRUNS et. al., 2019, p.7) 

 

A escola deve trabalhar com os alunos para que eles possam enfrentar situações de 

trânsito comuns que acontecem na realidade de sua localidade e desenvolver noções de respeito 

ao outro e de cidadania como pedestres e futuros condutores. 

A Educação Financeira ainda não é uma temática obrigatória nas escolas públicas, mas 

necessita ser incluída nas atividades escolares se quisermos capacitar as crianças e jovens para 

tomar decisões financeiras autônomas e responsáveis que permitam desenvolver a 

conscientização de como gastar, o que se pode gastar sem deixar de economizar, poupando seu 

dinheiro, aprendendo a controlar os gastos desnecessários, para que no futuro possa ter uma 

vida saudável, controlada e estável com suas economias. A educação financeira contribui para 

formar um cidadão que consuma com consciência ética e ambiental, sem desperdícios e 

excessos, preservando e melhorando a relação do homem com a natureza. 

Por esses e outros motivos a Educação Financeira pode ser agregada a temática dos 

Temas Transversais pois trata de ética, cidadania e sustentabilidade.  

 

Referências  

BRASIL. PCN: Meio Ambiente. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf Acesso em 09 jul. 2020. 

 

BRUNS, Carlos B. et al.. Educar para o trânsito. Disponível em: 

http://www.educacaotransito.pr.gov.br/arquivos/File/arquivos/Comunidade/Educar%20para%

20o%20Transito.pdfAcesso em 07 set. 2019 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA: DA NECESSIDADE AO DIREITO DOS 

ALUNOS 
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Andréia Aparecida Marra7 

Me. Termisia Luiza Rocha (orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Alimentação saudável na escola, conhecendo os alimentos e seus valores 

nutricionais 

Público Alvo: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

 

Justificativa 

 Sabe-se que a formação da preferência alimentar na criança faz parte do processo de 

aprendizagem, em que ela tende a imitar o que os outros fazem, sejam pessoas da família ou 

outras figuras de referência, incluindo os professores, diretores e outros. Assim, o papel do 

professor se torna fundamental na questão da aprendizagem nutricional, pois seus 

conhecimentos, atitudes e práticas influem decisivamente sobre os alunos. 

 A discussão de hábitos alimentares propicia ao aluno a oportunidade de refletir sobre 

sua alimentação dentro e fora da escola e conhecer melhor os tipos de alimentos e seus valores 

nutricionais.  

 

Objetivo geral 

 Possibilitar aos alunos discutir sobre os alimentos consumidos dentro e fora da escola e 

conhecer os valores nutricionais dos alimentos.  

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Falando sobre o tema em sala de aula 

Levar para a sala de aula diversas figuras de adultos obesos e perguntar aos alunos o que 

eles acham que causam tal estado; 

Levar cartazes com dados sobre a obesidade infantil; 

 

Etapa 2: Construindo o gráfico dos gostos com os alunos 

 
7 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo- MG. E-mail:  

marraandreia5@gmail.com 
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Construir com os alunos uma planilha na qual conste os seguintes dados: “alimentos que 

mais gosto de comer”; “periodicidade de consumo”; “quantidade de consumo”, etc. 

Cada aluno deverá indicar quais são seus gostos e o que mais consome. Poderá ser feito 

um cartaz indicando os alimentos mais consumidos pela turma e afixados na sala. 

 

Etapa 3: Analisando os dados dos gostos dos alunos 

Nesta etapa será apresentada pelo professor uma tabela sobre o valor calórico de cada 

alimento que os alunos indicaram que consomem no dia a dia. Todos serão convidados a 

analisar o quanto de calorias e gorduras consomem por dia. 

Na frente de cada cartaz da etapa anterior será colocado um cartaz indicando a 

quantidade calorias e gorduras dos alimentos consumidos pelos alunos. 

 

Etapa 4: Verificando o lanche da escola 

O professor levará para a sala de aula o cardápio da escola, para que todos analisem o 

valor calórico dos alimentos. É importante realçar os itens positivos do lanche para não dar a 

impressão de que o lanche da escola é todo ruim. 

Para cada dia da semana será feita a análise do lanche da escola, realçando em ordem 

crescente o mais saudável até o menos saudável. 

 

Etapa 5: Construindo um cardápio perfeito para a escola 

Nesta etapa os alunos, já de posse de informações como calorias, gorduras e outras, 

deverão construir em grupos cardápios saudáveis para serem consumidos na escola. Pode 

dividir a sala em 5 grupos e cada grupo ficar responsável por um dia da semana. 

Estes cardápios poderão ser apresentados à direção da escola para ser analisados e quem 

sabe ser adicionados aos cardápios regulares da instituição, respeitadas as normas legais 

inerentes a este tipo de atendimento. 

Outra medida poderá ser incentivar a introdução de legumes e verduras diariamente. 

 

Etapa 6: Confeccionar uma Caixa dos sentidos 

O professor levará para a escola uma caixa e irá colocar frutas e legumes. Em seguida 

vendará os olhos dos alunos e, através do olfato, tato ou paladar deverão adivinhar que alimento 

pegou.  
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Poderá ser colocado um pedaço de uma fruta na boca da criança e dar outra fruta 

diferente para ela degustar ou cheirar para que possa adivinhar qual fruta está provando naquele 

momento. 

Desta forma os alunos poderão provar alimentos diferentes e construir uma tabela com 

dados como textura, sabor, espessura, etc.. Feita a degustação, os alunos irão separar por 

categorias, como frutas, verduras, legumes. 

Será tratada nesta etapa aspectos da pirâmide alimentar. 

 

Etapa 7: Conhecendo uma Feira livre na cidade 

O professor irá propor aos alunos que visitem uma feira na cidade e colham informações 

sobre como funciona, o que se vende, por qual valor se vende, etc. Cada aluno deverá trazer a 

informação sobre um produto. 

Em sala de aula será feita a apresentação em forma de redação, sobre a experiência na 

feira da cidade. Trabalhar com os alunos o conceito de produto orgânico e seus benefícios para 

a saúde alimentar. 

 

Etapa 8: Fazendo uma Feirinha na escola 

Nesta etapa cada aluno será convidado a trazer de sua casa uma verdura, um legume e 

uma fruta. O ideal é que os alunos tragam a maior diversidade possível. 

No dia da feirinha, os alunos irão trazer além da fruta/verdura/legume um cartaz com 

informações nutricionais sobre o item mostrado. Poderão ser utilizadas as mesas da sala de aula 

para ficar semelhante a Feira. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em quatro semanas letivas.  

 

Projeto 2 

 

Título: Plantado uma horta e colhendo aprendizado 

Público alvo:  Alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

 

Justificativa 

 Para garantir um bom funcionamento do organismo, torna-se indispensável, entre outras 

coisas, uma boa alimentação que possa suprir as necessidades nutricionais necessárias para 
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manutenção da saúde, prevenindo, assim, doenças provocadas tanto pela falta de nutrientes 

quanto pelo excesso de alimentos. Sendo este um direito humano indispensável à construção da 

cidadania. 

 Um dos fatores que pode colaborar para a conquista de uma alimentação de qualidade é 

a Educação Alimentar, que está associada a práticas educativas que contribuam para a formação 

de condutas alimentares satisfatórias, evitando o aparecimento de doenças como a desnutrição, 

a obesidade e suas consequências, favorecendo uma melhor qualidade de vida. 

 A escola pode contribuir para a construção de hábitos alimentares saudáveis colocando 

em prática uma horta escolar que permita aos alunos plantar, cuidar, colher e comer alimentos 

saudáveis.  

 

Objetivos geral 

Criar no ambiente escolar uma área verde produtiva na qual todos se sintam 

responsáveis e que possibilite a construção de uma cultura alimentar saudável e equilibrada nos 

alunos dentro e fora do ambiente escolar.  

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Pesquisando no laboratório da escola 

Nesta etapa os alunos serão levados ao laboratório de informática para pesquisem sobre 

hortas em escolas, como montar e como cuidar. 

O professor deve orientar a pesquisa dos alunos, focando em alimentos que possam ser 

cultivados em áreas escolares e que podem contribuir para o enriquecimento da merenda 

escolar. 

 

Etapa 2: Planejando uma horta 

O planejamento da construção e manutenção da horta escolar pode contar com o auxílio 

externo como de pais, de profissionais da área da agronomia, etc. e parcerias com Universidades 

que tenham projetos semelhantes.  

Nesta etapa, os docentes devem conversar com os alunos explicando como é uma horta, 

para que serve e o que podemos plantar nela mostrando suas partes e os materiais que serão 

utilizados para a semeadura, como manusear com segurança, o rastelo, a pá, o regador. 



30 

 

Feito isso, na própria escola serão levantadas possíveis áreas que possam servir de horta, 

ou seja, para os canteiros. Definir os espaços e a quantidade de canteiros. Planejar a construção 

dos canteiros e construir os canteiros. Adubar os mesmos. 

Nesta etapa deverá ser convidado um engenheiro agrônomo para ajudar os alunos a 

escolher o melhor local e a forma de construir os canteiros, como tamanho, espessura, largura, 

etc. E falar sobre a adubação. 

Definir entre os alunos a divisão de tarefas, separar os materiais necessários e iniciar a 

construção dos canteiros. 

 

Etapa 3: Visitando uma horta escolar 

Após iniciado o trabalho na escola é interessante que os alunos possam visitar uma 

escola na qual já tenha uma horta escolar em funcionamento. 

Desta forma os alunos terão um contato próximo com o que irão fazer e poderão trocar 

informações sobre adubação, periodicidade do plantio, tipos de plantas, etc... Logo após a visita 

os alunos irão construir uma cartilha em sala de aula com sugestões de itens a serem plantados. 

Depois será feita a eleição do que irá ser plantado. 

 

Etapa 4: Recolhendo sementes e plantando mudas 

Enquanto os canteiros são adubados e recebem água diariamente, os alunos deverão 

reunir as sementes e mudas a serem plantadas. Seria ideal que as mudas fossem plantadas pelos 

alunos, para depois inserção nos canteiros. 

Nesta etapa será analisado o que será plantado de acordo com a necessidade de 

incremento ao lanche da escola, ao gosto dos alunos e a disponibilidade do espaço da escola. 

Para cada item selecionado, os alunos farão uma pesquisa no laboratório sobre o a forma 

correta de plantar, adubar, molhar e o período certo para a colheita. 

 

Etapa 5: Plantio e monitoramento da horta 

As tarefas serão divididas entre as turmas. Será criada uma planilha indicando as 

responsabilidades semanais com a horta. 

Os alunos devem ter um diário de bordo sobre a horta no qual irão registrando tudo que 

acontece e quando acontece. 

 

Etapa 6: Colheita e produção de alimentos 
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Nesta etapa será a colheita da verdura ou legume que tiver pronto. Com esse produto 

deverá ser feito um alimento para todos. Pode ser um suco, no caso da couve e da beterraba, 

um bolo no caso da cenoura, etc. E farão a receita coletivamente. 

Os alunos irão registrar o quanto colheram em quilos ou unidades. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido ao longo do ano letivo. 

 

A EDUCAÇÃO ALIMENTAR NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Marianne Costa Santos8 

Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Feira do Conhecimento: Uma nova perspectiva sobre a alimentação 

Público Alvo: Alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Justificativa 

As crianças estão em processo de formação tanto intelectual quanto físico. A 

importância de se promover um projeto sobre a educação alimentar traz para a comunidade 

escolar conhecimentos sobre o assunto, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Para garantir esse conhecimento foi pensado em um projeto sobre uma Feira do 

Conhecimento, contendo etapas para que pais e alunos possam obter informações sobre o tema 

e, durante o projeto além da abordagem de educação alimentar qualquer que seja as dúvidas 

poderá se englobar assuntos além da alimentação, como higiene, saúde, entre outros. 

O objetivo deste projeto leva em conta o conhecimento que a comunidade escolar poderá 

obter no seu decorrer, pois este tema ainda é pouco debatido, o que remete à necessidade de se 

ampliar o leque desta discussão.  

 
8 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo - MG. E-mail: 

mariannegc@hotmail.com 

mailto:mariannegc@hotmail.com
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Ao ser pensado em uma feira do conhecimento teve-se o intuito de se atingir o objetivo 

de propiciar conhecimento aos envolvidos. Sua programação contará com palestras, roda de 

conversa, atividades e a oficina que mostrará resultados deste trabalho. 

 

Objetivo geral 

  Promover o debate sobre alimentação saudável, ressaltando a importância de uma boa 

educação alimentar.  

 

Desenvolvimento 

O projeto visa obter conhecimentos sobre educação alimentar e qualidade de vida 

melhor para alunos e familiares envolvidos e, em seu decorrer, haverá etapas promovendo esse 

conhecimento com diversas atividades. 

 

Etapa 1: Palestra de sensibilização e conscientização a respeito da importância de se cultivar 

bons hábitos alimentares desde a infância 

 A Palestra de Sensibilização e Conscientização de Bons Hábitos Alimentares será em 

apresentação oral com um especialista para discutir e apresentar informações do tema para a 

comunidade escolar. 

 O docente trará um especialista em alimentação até a escola para esclarecer sobre o 

assunto e dúvidas que surgirem no decorrer da palestra. Pais, alunos e funcionários da escola 

estarão reunidos para este primeiro momento. O especialista se apresentará e, logo em seguida, 

irá desenvolver o que será discutido em toda a conversa. Logo após a conversa do especialista, 

será permitido que todos possam tirar suas dúvidas.  

O Palestrante terá como objetivo incentivar as pessoas aos bons hábitos alimentares e 

uma qualidade de vida melhor através da mudança de seus hábitos, o que será muito importante, 

pois as pessoas que irão participar deste projeto são as que fazem parte do dia a dia da criança 

e que servem de exemplo para elas. Familiares e funcionários motivarão a criança a seguir esses 

bons hábitos, evitando complicações futuras na qualidade de vida de diversas famílias. 

 

Etapa 2: Roda de conversa com a professora e proposta da atividade que será realizada pelos 

alunos para demonstração na Feira do Conhecimento 

 

Este será um momento no qual o professor e os alunos se reunirão dentro da sala, eles 

se sentarão em círculo e discutiram as informações obtidas na palestra. O educador em um 
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primeiro momento dará oportunidade para que cada aluno fale sobre o que acharam da palestra 

e sobre o que aprenderam. Ao responderem as perguntas cada aluno deve relatar o que foi 

conversado em casa com os pais, o que eles acharam, se foi significativo para fazer algumas 

mudanças na alimentação da família, etc. 

Após a roda de conversa, o docente irá propor uma atividade para os alunos, com intuito 

de mostrar os resultados deste projeto, portanto deve sugerir que os alunos ao chegarem em 

casa, pesquisem com os pais sobre alguma receita que apresenta ser saudável com informações 

que foram dadas na palestra sobre os alimentos e suas propriedades (calorias, nutrientes, 

vitaminas). Depois da pesquisa, a família deve se programar para que no dia da apresentação 

com os seus filhos, possam levar a receita para degustação da comunidade escolar, com a 

finalidade de mostrar que alimentações saudáveis podem ser saborosas e mudar a qualidade de 

vida para melhor. 

Antes da atividade proposta, o professor deve trabalhar com os alunos o gênero textual 

receita e garantir que todas as informações sejam explicadas, para que o aluno ao chegar em 

casa tenha conhecimento daquilo que deve fazer para apresentar com sua família os resultados 

do projeto no dia da feira do conhecimento. 

 

Etapa 3: Apresentação da Feira do Conhecimento 

 Como resultado final do projeto o professor deve organizar para que ocorra a feira do 

conhecimento: organizar a sala onde será a apresentação, posicionando os familiares e os alunos 

para apresentar seus pratos, lembrando que cada prato deve apresentar informações de como 

preparar o alimento e de suas propriedades (calorias, nutrientes, vitaminas) para que o público 

tenha informações do que está sendo exposto pelas famílias. É importante que o professor esteja 

à disposição dos familiares e de seus alunos, ajudando-os e sanando as dúvidas surgidas. A sala 

deverá estar aberta a qualquer pessoa que chegue e queira informações do que está sendo 

exposto. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em três semanas de aula.  

 

Projeto 2 

 

Título: Explorando o Livro: A Cesta de Dona Maricota 

Público Alvo: Alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 
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Justificativa 

As atividades propostas neste projeto contribuirão para a formação das crianças no 

aspecto da educação alimentar ao longo de cada processo, compreendendo a importância dos 

alimentos em nossas vidas, tendo em vista a aprendizagem de hábitos saudáveis. 

Na sociedade atual, as crianças comem muitos alimentos industrializados, com excesso 

de sal e açúcar, corantes e conservantes que acabam contribuindo para a obesidade infantil. A 

criança obesa vai se tornar um adulto mais propenso a ter problemas sérios de saúde como 

diabetes, hipertensão arterial e males cardíacos. Para evitar que a criança se torne obesa 

devemos desenvolver projetos que a levem a repensar seus hábitos alimentares e desenvolver 

novas e saudáveis formas de se relacionar com os alimentos naturais como frutas, legumes e 

verduras.  

   A escola, juntamente com a família, deve trabalhar unidas para que as crianças, desde 

cedo, desenvolvam hábitos alimentares saudáveis, que serão levados para toda a vida adulta. 

 

Objetivo geral 

 Discutir a importância de uma educação alimentar saudável, orientando os alunos 

sobre alimentos saudáveis e não saudáveis. 

 

Desenvolvimento 

Cabe ao professor estudar e pensar nas ideias para seu projeto, buscando promover aos 

seus alunos a discussão e o conhecimento sobre uma educação alimentar de qualidade, e este 

projeto visa discutir o assunto. No seu decorrer vão ser realizadas diversas atividades durante 

as etapas. 

 

Etapa 1: Explorando o Livro: A Cesta de Dona Maricota 

No primeiro momento apresentar o livro aos seus alunos "A cesta de Dona Maricota" 

de Tatiana Belinky.  Eles se sentarão próximo ao professor para ter uma melhor visão das 

ilustrações. Antes da leitura o professor fará perguntas aos alunos sobre a primeira impressão 

deles quanto ao livro e sua capa: "qual é o nome do livro?", "quem é a autora?", "quais 

personagens você acha que vai aparecer na história?", "o que você imagina que vai acontecer 

nessa história?", pois assim, os alunos podem ter uma melhor perspectiva em analisar a 

contação da história e as imagens. 
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Imagem ilustrativa. Acervo da aluna pesquisadora. 20 mai. 2018. 

 

Ao instigar os alunos a respeito do que pode se tratar a leitura, deverá ler a história e ir 

apresentando as imagens às crianças e, logo após, questionar mais uma vez seus alunos "o que 

você achou da história?” "Foi o que você imaginou?” "Você mudaria algo na história?". Assim 

irá criar um conflito de ideias de seus alunos, e como primeiro passo do projeto, motivar as 

crianças sobre o assunto. 

 

Etapa 2: Montando um painel sobre alimentação 

Através do recorte e colagem, o professor irá propor a montagem de um painel para ser 

exposto na sala de aula, no qual será apresentado imagens de alimentos, rótulos dos alimentos, 

receitas e imagens de pessoas se alimentando. Os alunos deverão trazer de casa essas imagens 

para sua montagem. 

Com a ideia de se montar este painel logo após a leitura da história sobre os alimentos, 

o educador motiva cada vez mais os alunos a quererem aprender mais sobre o assunto. A 

montagem será feita em dois grupos de alunos, o professor dará apoio no recorte e colagem das 

figuras no painel. Os dois painéis serão expostos na sala de aula e logo ao seu término o 

professor irá debater com seus alunos fazendo perguntas como, "Qual painel apresenta maior 

quantidade de alimentos saudáveis?", "Quais são esses alimentos?", "O que significa a 

alimentação saudável?", "Por que precisamos nos alimentar bem?", incentivando na formação 

crítica e cognitiva das crianças. 

  

Etapa 3: Conhecendo a Pirâmide Alimentar 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2FCesta-Dona-Maricota-Tatiana-Belinky%2Fdp%2F8535630481&psig=AOvVaw3S2-KK_urWGwJsJRr-E1Hw&ust=1594386289573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODX1_adwOoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Ao elaborar o painel as crianças já começam a ter noção sobre a alimentação saudável. 

Ao se falar sobre educação alimentar, como não falar da pirâmide alimentar? Sendo considerado 

um guia alimentar, ela nos mostra o que podemos consumir e em qual quantidade para que se 

tenha uma qualidade de vida melhor relacionando à saúde. 

O professor levará para os alunos um exemplo de pirâmide alimentar, deixando que 

façam sua própria leitura sobre ela, dando início a mais um debate com seus alunos, "Você 

encontrou sua comida preferida?", "Quais alimentos devemos consumir mais?", entre outras 

perguntas. Ao dar espaço para os alunos responderem às perguntas, também haverá um 

momento de tirar suas dúvidas, o professor pode aprofundar mais no assunto sobre a pirâmide, 

classificando os alimentos, seus nutrientes, entre outros pontos importantes. 

 

Etapa 4: É hora da feira!! 

Após toda a discussão sobre a educação alimentar e os bons hábitos alimentares, é hora 

de se mostrar isto na prática, produzindo uma feira com os alunos dentro da sala. O educador 

deve solicitar aos seus alunos que tragam de casa uma fruta, uma verdura ou legume. Ao 

recolher os alimentos trazidos pelos alunos, pode fazer uma classificação dos alimentos, 

analisando com as crianças seus nutrientes, sua forma, cor, quantidade de alimentos repetidos, 

as diferenças de tamanho, e explorar o nome (quantidade de letras, sílabas, rimas, etc.).  

Ao final da exposição os alunos devem saborear os alimentos da feira. 

 

Etapa 5: Produzindo um texto 

Ao final deste projeto, para que o professor avalie o rendimento de seus alunos em 

relação ao assunto propomos que cada aluno faça uma produção de texto, relatando as 

experiências vividas durante a execução do projeto. 

Na produção de texto os alunos irão precisar de ajuda para relembrar o passo a passo 

das atividades, então o professor, antes da atividade, irá fazer uma roda de conversa para 

relembrar o que foi feito durante o projeto. Em seguida, o professor deve explicar como 

produzir o texto, mostrando a importância de expor as ideias vistas. 

 

Cronograma 

 As etapas do projeto foram pensadas para três semanas de atividades.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS INICIAIS: PROJETOS PARA PRESERVAR 

O MEIO AMBIENTE 

 

Anúrcia Cardoso da Silva9 

Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora)  

 

Projeto 1 

 

Título: Vamos preservar a água 

Ano: 2° ano do Ensino Fundamental  

Justificativa  

Devido à falta de água em algumas cidades no Brasil, vemos a necessidade de se 

trabalhada com os alunos, conscientizando e fazendo também que eles reconheçam a 

importância da água para a nossa vida. Ao conhecer a relação entre a água e a vida no planeta 

os alunos podem criar novos hábitos de preservar e não desperdiçar este recurso hídrico.  

 

Objetivo geral 

Conscientizar sobre a importância de preservação e economia dos recursos hídricos. 

 

Desenvolvimento 

 

 

Etapa 1: Apresentar a proposta de trabalho sobre o recurso hídrico água. 

         

          Roda de conversa sobre os conhecimentos da turma sobre a água.  

 Fazer a interpretação textual do texto “A água no mundo” 

 

Será entregue para a turma o texto que realizara uma leitura com todos. 

 

 
9 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

anurciadasilva@gmail.com 
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A água no mundo 

 

A água é muito importante para a nossa vida. Ela está presente em 

muitas atividades do nosso dia-a-dia. Em nossa higiene diária, quando 

tomamos banho, lavamos as mãos antes das refeições, escovamos os 

dentes, etc. Está presente também em nosso lazer, quando nos 

refrescamos no rio, nas praias ou nas piscinas. A água também é 

fundamental para a hidratação do nosso corpo quando bebemos água e 

outros líquidos. Utilizamos também nas tarefas domésticas, como lavar 

roupas, limpar pisos, etc. 

Há muita coisa a saber a respeito da água, ela está presente nos 

menores movimentos do nosso corpo, como no piscar de olhos. Afinal, 

somos compostos basicamente de água em mais de 70% do nosso 

corpo. 

A água é um elemento essencial para a nossa vida, mas a água 

potável não estará disponível infinitamente, ela é um recurso limitado. 

A água também se encontra ameaçada pela poluição, pela contaminação 

e pelas alterações climáticas que o ser humano vem provocando, 

trazendo grande perigo para a saúde e bem estar do homem. Por isso 

cada um de nós devemos usar a água com mais economia. 

http://www.smartkids.com.br/especiais/agua     

 

Fazer a interpretação oral com a turma, levantando questões como: Por que a água é 

importante para a nossa vida? Qual benefício que a água nos traz? Quantos por cento o nosso 

corpo tem de água? A água é um recurso limitado ou ilimitado?, etc.  

 

Etapa 2: apresentar o vídeo Água! Vamos economizar  

 

   O vídeo “Água! Vamos economizar”, está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY 

Roda de conversa sobre o vídeo enfatizando a necessidade de se economizar água e 

pedindo sugestões de meios que devemos utilizar para economizar a água no nosso dia a dia. 

 

Etapa 3: Vídeo sobre o ciclo da água  

O vídeo “Ciclo da água”, está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=g26Wk4gpkws 

http://www.smartkids.com.br/especiais/agua%A0%A0%A0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY
https://www.youtube.com/watch?v=g26Wk4gpkws
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Fazer uma roda de conversa. Pedir que os alunos ilustrem o ciclo da água e produzam 

um texto sobre “A importância da água para nossa vida” 

 

Etapa 4: Conhecer a forma de tratamento da água na cidade 

Levar a turma para visitar uma estação de tratamento da água da cidade no  “DMAE” 

para aprender sobre o tratamento da água potável da captação até a torneira de casa.  

Para esse momento o professor pode estruturar, junto com os alunos, algumas 

perguntas a serem feitas ao responsável do DMAE que irá acompanhar a visitação como: qual 

o consumo diário de água tratada na cidade, qual o índice de esperdício de água diário, que 

ações o DMAE toma para incentivar o consumo consciente, etc.  A turma poderá gravar o 

passeio com os aplicativos dos celulares.  

Pedir que a turma represente através de um desenho livre como é realizada o caminho 

da água até o nosso consumo e montem um painel com sugestões sobre como podemos 

economizar água.  

 

Cronograma 

 O projeto foi elaborado para ser desenvolvido em uma semana letiva 

 

Projeto 2 

 

Título: Vamos fazer a nossa parte, juntamente com os 3R’s (Reutilizar, Reciclar e 

Reduzir) 

Série: 4° e 5° do Ensino Fundamental 

Justificativa 

A cultura moderna produz uma grande quantidade diária de lixo que nem sempre é 

destinado ao descarte correto e acabam poluindo os mananciais de água e o meio ambiente. Por 

isso a necessidade de trabalhar com as crianças sobre o processo de reutilizar e reciclar alguns 

materiais, assim como reduzir o consumo de outros. A escola é um espaço privilegiado para 

esse trabalhado sobre o descarte correto do lixo produzido e para construir uma cultura de 

reaproveitamento de materiais.  
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Objetivo 

 Conhecer as diversas formas de reciclagem e reutilização de embalagens descartáveis e 

como essas práticas podem proteger o meio ambiente. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Apresentação da proposta de trabalho com uma sondagem. 

Fazer uma roda de conversa e perguntar: o que significa o termo reciclagem? em casa 

alguém faz a separação do lixo?  

Será entregue um texto sobre reciclagem, para os alunos para fazer uma leitura. 

 

RECICLAGEM 

 

Vamos falar hoje de reciclagem! Nunca ouviu falar nesta palavra? Mas 

agora você vai saber tudo sobre reciclagem. 

Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos para serem 

utilizados novamente. Mas o que é material orgânico e inorgânico? 

Qualquer coisa que tem origem animal é considerada material orgânico. 

E tudo que não tem origem biológica é considerado material inorgânico. 

Os alimentos, por exemplo, são considerados materiais orgânicos. As 

sobras destes alimentos como as cascas de legumes e frutas que vão 

para o lixo de cozinha também são considerados materiais orgânicos e 

podem ser reaproveitados. Ou melhor, podem ser reciclados para serem 

reaproveitados. 

O lixo da nossa cozinha, por exemplo, pode ser transformado em adubo. 

Os adubos são fertilizantes utilizados na terra para enriquecer os solos 

das plantações. Olha que legal! Utilizamos alimentos para fazer mais 

alimentos! Este é o espírito da reciclagem: transformar, processar o 

lixo, para ser utilizados novamente. 

Os materiais inorgânicos como: garrafas de vidro e plásticas, latas de 

refrigerante, borracha, entre outros, também podem ser reciclados. 

Nestes casos, é muito comum que se reutilize o próprio material, ou 

seja, latas de refrigerante são processadas e transformadas em novas 

latas, assim como as garrafas de vidro também são preparadas de forma 

a serem reutilizadas. 

Para colaborar no processo de reciclagem o lixo é separado em 4 latas 

diferentes: metal, papel, vidro e plástico. Cada lata é representada por 

uma cor diferente: 

Papel - Azul 

Metal - Amarelo 
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Vidro - Verde 

Plástico - Vermelho 

Este tipo de coleta de lixo é chamado de Coleta Seletiva. [...] 

Agora que você já sabe tudo sobre reciclagem, já pode imaginar quanto 

lixo pode reutilizar! Assim poupamos energia e matéria prima e ainda 

não poluímos o planeta. 

Atualmente, o lixo é problema mundial. Todos os dias acumulam 

toneladas de lixo que são levados para aterros sanitários, mas o 

problema é que o planeta já não suporta esta quantidade de detritos e, 

além disto, muitos materiais levam muito tempo para se decompuser. 

Veja na tabela abaixo quanto tempo demora a decomposição do vidro! 

Papel: de 2 a 4 semanas 

Palitos de fósforos: 6 meses 

Papel plastificado: de 1 a 5 anos 

Chicletes: 5 anos 

Latas: 10 anos 

Couro: 30 anos 

Embalagens de plástico: de 30 a 40 anos 

Latas de alumínio: de 80 a 100 anos 

Tecidos: de 100 a 400 anos 

Vidros: 4.000 anos 

Pneus: indefinido 

Garrafas PET: indefinido 

Outro ponto importante é o quanto de energia e matéria prima poupou! 

Quantas árvores não deixaram de cortar reciclando papéis, jornais e 

revistas. Quantas máquinas que utilizam eletricidade ou por vezes 

combustíveis deixamos de ligar poupando energia. 

Tudo isto é importante para preservar a natureza e garantir um futuro 

melhor para o nosso planeta e para a humanidade! 

Não perca tempo, é tempo de reciclar! 

http://www.portaldoprofessor.com.br 

 

 

  Fazer uma nova roda de conversa sobre as informações do texto.  

 

Etapa 2: Passar um vídeo sobre reciclagem 

 Vídeo da Turma da Mônica: Um Plano para Salvar o Planeta, parte 3. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXHKKiaD-ks. 

Fazer uma roda de conversa sobre as informações do vídeo.  

Entregar para a turma um texto sobre Materiais recicláveis e afixar no caderno de 

Ciências 

https://www.youtube.com/watch?v=JXHKKiaD-ks
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Materiais Recicláveis  

 

Lixo Orgânico: Lixo orgânico é todo resíduo de origem vegetal 

ou anima, ou seja, todo lixo originário de um ser vivo. São restos de 

comida em geral, cascas de frutas,  casca de ovo, sacos de chá e café, 

folhas, caules, flores, aparas de madeira, cinzas. Este tipo de lixo é 

produzido nas residências, escolas, empresas e pela natureza. 

A princípio todo o lixo orgânico é enviado juntamente com o 

não reciclável, para aterros sanitários, lixões ou usinas de incineração. 

Mas existe outra finalidade para estes resíduos que é a compostagem. 

No lixo orgânico para compostagem deve-se evitar: gorduras, laticínios, 

carne de peixe e frutos do mar, cinzas em grande quantidade. 

 

PAPEL: Na fabricação de uma tonelada de papel, a partir de 

papel usado, o consumo de água é muitas vezes menor e o consumo de 

energia é cerca da metade. Economizam-se 2,5 barris de petróleo, 98 

mil litros de água e 2.500KW/h de energia elétrica com um a tonelada 

de papel reciclado. O papel reciclado pode ser aplicado em caixas de 

papelão, sacolas, embalagens para ovos, bandejas para frutas, papel 

higiênico, cadernos e livros, material de escritório, envelopes, papel 

para impressão, entre outros usos. 

 

SÃO RECICLÁVEIS: aparadas de papel, jornais, revistas, 

caixas, papelão, papel de fax, formulários de computador, folhas de 

caderno, cartolinas, cartões, rascunhos escritos, envelopes, fotocópias, 

folhetos, impressos em geral. 

NÃO SÃO: adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, 

fotografias, papel toalha, papel higiênico, papeis e guardanapos 

engordurados, papeis metalizados, parafinadas, plastificados. 

PLÁSTICO: O lixo brasileiro contém de 5 a 10% de plásticos, 

conforme o local. São materiais que, como o vidro, ocupa um 

considerável espaço no meio ambiente. O ideal: serem recuperados e 

reciclados. Plásticos são derivados do petróleo, produto importado 

(60% do total no Brasil). A reciclagem do plástico exige cerca de 10% 

da energia utilizada no processo primário. 

SÃO RECICLÁVEIS: Tampas, potes de alimentos 

(margarina), frascos, utilidades domésticas, embalagens de 

refrigerantes, garrafas de água mineral, recipientes para produtos de 

higiene e limpeza, PVC, tubos e conexões, sacos plásticos em geral, 

peças de brinquedos, engradados de bebidas, baldes. 

NÃO SÃO: cabos de panela, tomadas, embalagens 

metalizadas (ex: alguns salgadinhos), isopor, adesivos, espuma. 

METAL: Os metais são 100% recicláveis, por exemplo, para 

fabricação de uma tonelada de alumínio são necessárias 5 toneladas de 

bauxita.  A reciclagem de uma tonelada de sucata de alumínio 

economiza 5 toneladas bauxita, um recurso natural não-renovável. As 

latas, tanto as de folhas de flandres quanto as de alumínio, são as que 

são renováveis. As latas, tanto as de folhas de flandres quanto as de 
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alumínio, são as principais sucatas metálicas desprezadas hoje em dia e 

que podem ser recuperadas em grandes quantidades pela coleta seletiva. 

SÃO RECICLÁVEIS: Latas de alumínio (ex. latas de 

bebidas), latas de aço (ex. latas de óleo, sardinha, molho de tomate), 

tampas, ferragens, canos, esquadrias e molduras de quadros... 

NÃO SÃO: clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tintas e 

pilhas. 

VIDROS: O vidro comum funde a uma temperatura entre 

1000°C e 1200°C, enquanto que a temperatura de fusão da fabricação 

do vidro, a partir dos minérios, ocorre entre 1500° C e 1600° C. Nota-

se assim que a fabricação do vidro a partir dos cacos economiza energia 

gasta na extração, beneficiamento e transporte dos minérios não 

utilizados. A economia de energia é a principal vantagem do processo, 

em termos econômicos, pois reflete na durabilidade dos fornos. 

SÃO RECICLÁVEIS: (podem ser inteiros ou quebrados) 

tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos, embalagens. 

NÃO SÃO: espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, 

cerâmicas e louças, lâmpadas, vidros temperados planos. 

http://www.portaldoprofessor.com.br 

 

Atividade no Caderno de Ciências: registrar algumas perguntas, sobre o filme e 

responder:  Quais são os significados dos 3R’s? (reduzir, reciclar e reutilizar); O que é reciclar? 

Qual a diferença entre reciclar, reduzir e reutilizar? 

 

Etapa 3: Trabalhar sobre as cores e as formas de classificação do material reciclável 

Apresentar para a classe um cartaz que apresentará a cor, o material e o tipo 

correspondente de classificação dos materiais recicláveis. 

Roda de conversa com a turma: Como podemos separar o lixo?; Quem deles já havia 

visto as cores de separação de material? Em que local?; Você e sua família separam o lixo em 

casa? 

 

Etapa 4: Fazer um gráfico com a turma, que será feito no caderno de Matemática 

 Será feito uma divisão no quadro quem separa e quem não separa o lixo. Depois terá 

que responder algumas questões no caderno, com base no gráfico realizado dentro da sala: 

Quantos alunos costumam separa o lixo? E quantos que não?; Como eles separam o lixo em 

casa?; Quais ações que agora pode ser realizada em casa, sobre o processo de separação? 

 

Etapa 5: Propor a criação de uma lembrancinha reciclável para ser entregue no Dia das Mães. 

Propor para a turma que faça uma produção de texto. Tema: Reciclagem. 
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 Propor que eles levem para a sala materiais recicláveis como latinhas de refrigerantes, 

rolo de papel higiênico, palitos de picolé, etc. o que tiver em casa e que possa ser reciclável. 

Com o material confeccionar uma lembrancinha para as mães na forma de um porta caneta 

decorado ou outra lembrancinha que os alunos pesquisarem e que possa ser feita com materiais 

recicláveis. 

 

Etapa 6: Dia das mães 

Será realizada uma confraternização com exposição e entrega das lembrancinhas 

confeccionadas pelos alunos para as mães. 

  

Cronograma 

  O projeto utilizará duas semanas letivas para ser aplicado.  

 

O COMBATE AO CONSUMISMO INFANTIL E A ESCOLA ENQUANTO ESPAÇO 

DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

  

Nandiele Crisley Mendes Trajano10 

Me. Termisia Luiza Rocha (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Desenvolvendo ações para o consumo consciente e reaproveitamento na escola 

Público alvo: alunos do 4º  e 5º anos do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O tema sustentabilidade do planeta está atualmente em destaque em todos os setores da 

sociedade, tornando todos os cidadãos responsáveis por suas ações e omissões que de alguma 

forma causam impactos ao meio ambiente.  Definitivamente foi-se o tempo em que consumir 

 
10 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail:  

nandielecrisley@gmail.com 
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era algo despretensioso e que os desejos, por mais supérfluos que fossem, deveriam ser 

atendidos a qualquer preço.  

Hoje, a humanidade sente na pele as consequências de centenas de anos de consumo 

desenfreado e irresponsável, na forma do aquecimento global, poluição de águas, extinção de 

animais, volume excessivo de material para descarte (lixo seco) e outros desastres ecológicos.   

Para mitigar esses impactos negativos, faz-se necessário não só uma mudança de atitude, 

mas, principalmente, formar consciência da responsabilidade de cada um.  O objetivo da 

construção de uma cultura do consumo consciente é transformar o ato de consumo em uma 

prática permanente de cidadania que envolva a consciência de que todos somos responsáveis 

pela preservação do meio ambiente.  

 

Objetivo geral 

 Ensinar aos alunos que é importante reduzir o consumo, reutilizar materiais para a 

preservação da natureza e a melhoria da relação do homem com o meio ambiente.  

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Falando sobre o tema  

Fazer uma roda de conversa na sala de aula sobre o efeito estufa, o aquecimento global 

e a degradação da natureza.  

Mostrar imagens para os alunos de degradação da natureza, do desmatamento, da 

retirada de matéria prima em excesso, etc. Perguntar aos alunos o que eles acham que mais está 

estragando o planeta. 

Mostrar aos alunos imagens de produtos como mochilas da moda, tênis da moda, 

calçados, brinquedos, etc. Perguntar se algum aluno já comprou/ganhou algo que nunca usou, 

mas que comprou ou ganhou porque queria muito. 

Pedir aos alunos que levem neste dia, uma sacola com pelo menos 5 itens que eles 

compraram e não usam para nada. Se não der para levar o item para a escola, pedir aos alunos 

que levem foto, desenho ou mesmo uma lista com estes itens. Construir com os alunos uma 

tabela no quadro em sala de aula, na qual cada alunos mostre o que tem em casa, que comprou 

e que não usa mais ou nunca usou. Separar os itens da tabela por características comuns. 

Analisar com os alunos quanta coisa temos em casa, que compramos e que não utilizamos no 

dia a dia. 
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Etapa 2: Combatendo o consumismo: reciclando ideias e comportamentos 

A partir da análise da planilha do desperdício, construída na aula anterior, propor aos 

alunos ações que se tomadas antes fazer compras podem diminuir o consumismo. Criar com os 

alunos uma rotina de planejamento antes de efetuar compras no supermercado, por exemplo. 

Pedir opinião dos alunos e criar um roteiro de planejamento. 

Falar com os alunos sobre a necessidade de avaliar os impactos do seu consumo. 

Levando em consideração o meio ambiente e a sociedade, em suas escolhas de consumo. Para 

que os alunos possam entender a necessidade de consumir apenas o necessário, apresentar um 

quadro com o tempo que todos os produtos gastam para se decompor na natureza. Além disso, 

apresentar aos alunos o valor de alguns itens que eles disseram que tem e que nunca usaram, 

demonstrando que o prejuízo também é financeiro. 

Levar os alunos para o laboratório de informática e conduzir uma pesquisa na qual os 

alunos analisem quanto de matéria prima se gasta para fazer uma roupa, uma mochila, um 

celular, etc. 

 

Etapa 3: Reutilizando produtos e embalagens 

Fazer um bilhete/comunicado aos pais sobre o desenvolvendo deste projeto e seus 

objetivos. Feito este comunicado aos pais/responsáveis, sugerir que os alunos tragam de casa, 

produtos e embalagens que não estão sendo utilizadas, mas que podem servir para outra pessoa. 

Propor uma oficina de reciclagem, começando por embalagens que podem servir de lixo 

para apontador de lápis, ou bolsa de guardar lápis, ou quaisquer outra coisa. 

Marcar o dia da entrega e com os produtos separados pesquisar o que dá para fazer para 

reaproveitar. Agendar a oficina de reciclagem que poderá ser de papel, de garrafas pets, etc. 

Construir com os alunos produtos que possam ser reaproveitados na própria escola. 

 

Etapa 4: Gincana da reciclagem: ampliando conhecimentos 

Propor aos alunos que expandam o conceito de consumo sustentável entre os membros 

da família e sua comunidade ou bairro. O professor irá propor aos alunos uma gincana da 

reciclagem, na qual cada aluno deve trazer de casa algo que possa ser reaproveitado de outra 

maneira ou para outra pessoa. 
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Nesta etapa poderão ser entregues na escola, roupas, calçados, objetos, etc..., que não 

estejam sendo usados nas casas, mas que tenham condições de serem usados por outras pessoas. 

Para isso, os alunos irão distribuir bags nas salas de aula e estabelecer um prazo para entrega 

dos produtos que serão reutilizados. 

Ao final, todos os alunos irão ganhar um certificado de participação, vendendo toda a 

escola que irá doar as roupas, doar calçados, reutilizar vasilhames por meio de oficinas e ainda 

ensinar que podemos viver com menos e ter mais qualidade de vida. 

 

Etapa 5: Crédito do Bem 

Nesta Etapa os alunos já estarão trazendo doações para a gincana e reutilizando coisas 

antes de comprar novas. Por isso, para cada produto doado, ou material a ser reciclado entregue 

na escola, o aluno irá receber um crédito, que será anotado na ficha de controle de créditos. 

Dos produtos doados na escola, os alunos poderão requerer aproveitamento, por isso, os 

alunos irão catalogar os produtos e estabelecer quantos créditos valem (dependendo das 

características, estado de conservação, etc.). Os alunos poderão adquirir produtos por meio do 

crédito do bem. O crédito poderá ser concedido também, por tarefas feitas pelos alunos no 

momento de receber os produtos, separar e catalogar. 

O professor pode e deve trabalhar de forma interdisciplinar para que esta etapa tenha 

êxito. 

 

Etapa 6: BAGS do BEM 

Após a gincana será lançado na escola o projeto  “Bags do Bem”. Será feito pelos alunos 

recipientes nos quais os alunos poderão descartar o lixo da escola e produtos vindos das casas 

que poderão ser aproveitados/doados/reciclados de forma perene. 

A escola irá indicar um espaço no qual estes produtos possam ser armazenados para 

posterior aproveitamento na escola ou em outros estabelecimentos. Cada turma ficará 

responsável por separar os produtos, catalogar e junto com o professor encaminhar para a 

doação ou reutilização. 
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Cronograma 

Esse projeto será desenvolvido em quatro semanas letivas.  

 

Projeto 2 

 

Título: Escola Sustentável  

Público alvo: alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

    A relação entre o homem e o meio ambiente precisa ser reequilibrada para que 

possamos restabelecer o equilíbrio entre a natureza e a sociedade. Para isso funcionários da 

escola, familiares e a comunidade devem participar de atividades que promovam a consciência 

de que o consumo de objetos desnecessários a afeta o aspecto financeiro e causa um 

desequilíbrio na natureza pois, esses objetos quando descartados de maneira errada, levam um 

certo tempo para se decompor, podendo contaminar a natureza. Além da contaminação também 

devemos levar em conta a quantidade de matéria prima que é gasta para a construção de todo e 

qualquer material.  

 Precisamos repensar a qualidade de vida da população, equilibrando consumo com a 

reutilização dos materiais de uma durabilidade maior, trazendo conservação ao meio ambiente. 

A conscientização da comunidade se faz necessária para que todos possam ver o impacto que 

o desperdício causa em diferentes áreas de nossas vidas. O consumo consciente leva a 

sustentabilidade e a preservação do planeta.  

 

Objetivo geral 

Implantar práticas sustentáveis na escola e desenvolver atitudes diárias de respeito ao 

ambiente e à sustentabilidade, apoiadas nos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Planejamento em equipe  
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Reunir todos os servidores/funcionários e iniciar uma conversa sobre a importância de 

criar um ambiente voltado à sustentabilidade ambiental. Propor a formação de grupos que 

avaliarão como a escola lida com os recursos naturais, o descarte de resíduos e a manutenção 

de áreas verdes ou livres de construção. É importante que a composição das equipes esteja 

acordada por todos, assim haverá motivação e interesse.  

Na formação dos grupos, estimar os tempos e objetivos das tarefas e sugerir parcerias. 

Por exemplo, funcionários da secretaria que cuidam da compra de alimentos podem atuar com 

a equipe da cozinha. 

 

Etapa 2: Diagnóstico inicial  

Orientar cada grupo a fazer uma avaliação atenta do assunto escolhido. Por exemplo, a 

equipe que analisará o uso da energia deve levantar informações sobre a distribuição de luz 

natural, os períodos e locais em que a energia artificial fica ligada, as luminárias usadas e a 

sobrecarga de tomadas.  

Já o grupo que cuidará da água levantará o consumo médio na escola e verificará as 

condições de caixas de água, canos e mangueiras. No fim, os resultados devem ser 

compartilhados com a comunidade escolar.  

 

Etapa 3: Implantação  

Com base no diagnóstico inicial, montar com os grupos um projeto que contemple os 

principais pontos a serem trabalhados. Algumas soluções são:  

a) Energia - Incentivar a todos, com conversas e avisos perto de interruptores, a desligar a 

energia quando houver luz natural ou o ambiente estiver vazio; efetuar a troca de lâmpadas 

incandescentes por fluorescentes, mais econômicas e eficientes, e fazer a manutenção periódica 

de equipamentos como geladeiras e freezers.  

b) Água - Providenciar o conserto de vazamentos e disseminar, com lembretes nas paredes, a 

prática de fechar torneiras durante a lavagem da louça, a escovação dos dentes e a limpeza do 
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edifício. Se houver espaço e recursos, construir cisternas é uma boa opção para coletar a água 

da chuva, que pode servir para lavar o chão e regar áreas verdes.  

c) Resíduos - Caso não haja coleta seletiva pelo serviço público, deve-se buscar parcerias com 

cooperativas de catadores. Além disso, é possível substituir, sempre que possível, sulfite, 

cartolina, isopor e EVA por papel kraft reciclado e trocar o cimento pela terra prensada na 

construção de alguns equipamentos, como bancos no jardim. Outras iniciativas: manter 

composteiras para a destinação do lixo orgânico e a produção de adubo, implantar programas 

contra o desperdício de comida e promover o uso e o descarte corretos dos produtos de limpeza.  

d) Biodiversidade - Investir no aumento da superfície permeável e de áreas verdes, criar espaços 

para o desenvolvimento de espécies animais e vegetais, além de refrescar o ambiente, diminuir 

a poeira e aumentar a absorção de água da chuva. 

 

Etapa 4: Definição de conteúdos disciplinares  

Em reuniões com coordenadores e professores, levantar os conteúdos pedagógicos que 

podem receber o apoio do projeto ao ser trabalhados em sala, como: A importância da água 

para a vida na Terra; O desenvolvimento dos vegetais; A dinâmica da atmosfera terrestre; As 

transformações químicas; Os tipos de poluição; Os combustíveis renováveis e não-renováveis; 

As cadeias alimentares; Os ciclos do carbono e do nitrogênio; A importância dos aquíferos; O 

estudo das populações, entre outros. 

 

Etapa 5: Sensibilização da comunidade  

Para aproximar as famílias e permitir que elas também apliquem as ações sustentáveis 

do projeto em seu dia a dia, é preciso envolvê-las desde o início. Nesse sentido, o diretor pode 

convocá-las a participar de reuniões e eventos sobre o tema, expor as mudanças implantadas na 

escola em painéis, apresentar as reduções nas contas de água e de luz e convidá-las a ver de 

perto a preocupação ambiental aplicada nos diferentes locais da escola.  

 

Etapa 6: Manutenção permanente das ações  
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Acompanhar o andamento das mudanças, anotando os resultados e as pendências. 

Reunir os envolvidos para fazer as avaliações coletivas das medidas adotadas. Não hesitar em 

reforçar os princípios do projeto sempre que julgar necessário e procurar levar em consideração 

novas sugestões e soluções propostas por alunos, educadores ou famílias. É importante ter em 

mente que essa manutenção deve ser permanente e não apenas parte isolada do projeto. 

 

Cronograma 

        O projeto deve ser trabalhado durante todo o ano letivo. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

                      

                                                   Karoline Aparecida Caetano Sousa11 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: A economia de hoje preserva a água do amanhã  

Ano: 3° ano do Ensino Fundamental  

Introdução  

 Este projeto  foi montado visando a conscientização dos alunos para a necessidade de 

economizar água potável, mostrando a sua importância para a sobrevivência do meio ambiente. 

Preservar os mananciais de água potável envolve a educação de todos e uma mudança de 

postura de consumo que deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino.  

 Camargo aponta que   

 

 
11 Graduada do curso de Pedagogia 2020.  UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 

karolinesousa998@gmail.com 
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Segundo a ONU, em menos de cinquenta anos, mais de quatro bilhões de 

pessoas, ou 45% da população mundial estarão sofrendo com a falta de água. 

Esse alerta foi dado em um relatório apresentado na Sétima Conferência das 

Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada no final 

de 2001, em Marrocos. Afirma, ainda que antes mesmo de chegarmos à 

metade do século, muitos países não atingirão os cinquenta litros de água por 

dia, necessários para atender às necessidades humanas. Os países que correm 

maior risco são aqueles em desenvolvimento, uma vez que a quase totalidades 

do crescimento populacional, previsto para os próximos cinquenta anos, 

acontecerá nessas regiões. A entidade aponta a poluição, o desperdício e os 

desmatamentos, que fragilizam o ecossistema nas regiões dos mananciais e 

impedem que a água fique retida nas bacias, principais motivos para a causa 

da escassez da água. (CAMARGO apud TEIXEIRA, 2020, p. 06) 

 

 Diante desse quadro, que pode ser até mais dramático do que a previsão de Camargo, 

é necessário que tomemos medidas práticas para que haja uma diminuição e otimização do 

consumo de água, assim como a preservação dos mananciais de água doce potável existentes. 

A escola é um instrumento para que se faça essa reeducação de hábitos e costumes para que 

todos se conscientizem da necessidade de economizar esse recurso indispensável para a vida.   

 

Obtivo geral 

 Promover a conscientização dos alunos para a necessidade de economizar no uso 

água, adotando atitudes positivas que mudem as formas de consumo de água.    

 

Desenvolvimento  

Etapa 1: Motivação 

O professor irá passar um vídeo de conscientização: O uso racional da água. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis 

 Fazer uma roda de conversa para discutir os pontos apresentados no vídeo: a 

importância da água, a necessidade de economizar água e quais as atitudes que devem ser 

tomadas para economizar água. 

 Depois da roda de conversa passar outro vídeo com uma paródia sobre a necessidade 

de preservar a água. Paródia ÁGUA - Preservar a água.  
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_z3_fZ7cqXQ 

 

Etapa 2: Pesquisa sobre atitudes que economizam água 

 Propor que os alunos façam uma pesquisa, em grupo, sobre as atitudes que devemos 

tomar para economizar água.  

 Socializar a pesquisa. A partir das pesquisas fazer um apanhado de atitudes para 

economizar água e montar um painel com a turma. O painel poderá ser feito a mão com 

ilustrações manuais ou imagens de revista ou montado no laboratório de informática.  

 

Etapa 3: Paródias musicais 

 Explicar para os alunos como se faz uma paródia e pedir que, em grupos, montem 

paródias de músicas que falem das atitudes para economizar água. É importante deixar que os 

grupos escolham as músicas originais e trabalhem as letras para montar a paródia.  

 Essas paródias podem ser cantadas para a turma ou o grupo poderá montar um vídeo 

com imagens, som e legenda das paródias. Para a montagem dos vídeos os alunos poderão 

utilizar os celulares e aplicativos de montagem de vídeos.  

 

Etapa 4: Montando uma cartilha sobre economia de água 

 Cada grupo deverá montar uma cartilha com dicas para economizar água. Essa 

cartilha poderá ser impressa ou online, distribuída nas redes sociais da turma.  

 Para a montagem da cartilha os grupos utilizaram a pesquisa feita sobre atitudes para 

economizar água e utilizaram o laboratório de informática para a montagem da cartilha. O 

professor deverá mostrar como se monta uma cartilha, mas deixar que os grupos usem a 

criatividade para apresentar o tema.  

 

Etapa 5: Apresentar os trabalhos para a comunidade 

 Nesse momento os pais e a comunidade serão convidados para apreciar os trabalhos 

dos alunos: as paródias e as cartilhas. 
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 As paródias podem ser apresentadas ao vivo ou por meio dos vídeos montados e as 

cartilhas podem ser impressas ou mostradas online.  

 O professor deve aproveitar esse momento para apresentar aos pais sobre o próximo 

momento de atividades sobre a economia de água: colocar em prática nas casas as atitudes para 

economizar água. O professor deve enfatizar que a atividade só terá sucesso se toda a família 

colaborar mudando os hábitos de consumo de água e, assim, economizando na conta de água 

mensal.  

  

Etapa 6: Colocando em prática as atitudes para economizar água 

 O professor pedirá para que os alunos tragam de casa os três últimos talões de água 

de sua residência. Fazer a análise dos talões: quanto cada casa está gastando de água, se houve 

diferença entre um mês e outro. Montar uma planilha individual com os gastos de água dos 

últimos três meses.  

 Sugerir que cada aluno coloque em prática as atitudes para economizar água em casa. 

A atividade irá levar 3 meses e terá como objetivo perceber se com os novos hábitos de uso de 

água ocorrerá a diminuição do consumo e do preço da conta de água.  

 Para que a atividade tenha sucesso é preciso contar com a ajuda dos pais e familiares 

para que todos mudem seus hábitos de consumo de água. Para ajudar nessa tarefa os alunos 

podem montar um painel com as atitudes para economizar água, levar para casa e fazer o 

levantamento de quais hábitos a família tem que mudar para reduzir o consumo de água.  

 A cada duas semanas o professor deve reservar um momento para perguntar a turma 

se estão seguindo as atitudes para economizar água e como cada família está ou não 

participando da atividade.  

 

Etapa 7: Culminância do projeto 

 Ao final de três meses de atividades cada aluno levará os talões de água e fará a 

comparação com a planilha inicial para perceber se as atitudes para economizar água geraram 

ou não economia no consumo e no preço do talão.  
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 O aluno/família que mais economizar água poderá ganhar um prêmio: uma medalha, 

um livro com a temática da preservação ambiental, etc.  

 

Cronograma  

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 4 meses letivos.  

 

Referências 

TEIXEIRA, Lúcia Regina. A escassez da água doce no planeta. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/20

13_unioeste_geo_pdp_lucia_regina_teixeira.pdf Acesso em: 03 mar. 2020. 

 

Projeto 2 

 

Título:  Do lixo ao luxo: reciclando e reutilizando materiais  

Ano: 3° ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

Este projeto foi montado com o intuito de mostrar para os alunos que o lixo que é 

descartado pode virar outros objetos por meio de ações de reciclagem e reutilização de 

materiais. 

 

Reciclar é tornar a usar o que já foi usado - até, em alguns casos, infinitas 

vezes. Assim, não é preciso tirar da natureza, novamente, aquilo que ela já nos 

deu. Reciclar é combater o desperdício. É garantir o futuro, copiando a 

sabedoria da própria natureza (CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA, 

2008, p.5). 

 

Reciclar ou reutilizar materiais é uma foram de preservar o meio ambiente e deve ser 

um tópico trabalhado na escola para que os alunos e a família se sintam incentivados a mudar 

seus hábitos de consumo e descarte. Reutilizar e reciclar permite a diminuição do lixo na 

natureza e do uso de materiais na confecção de novos objetos. 
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A escola deve ter um papel ativo no processo de ensino aprendizagem de hábitos de 

descarte correto de lixo e de reutilização de materiais que podem ser transformados para fins 

diferentes daqueles a que se destinaram.    

 

Objetivo geral 

Conscientizar os alunos sobre a importância de se reciclar e reutilizar o lixo, assim como 

as formas corretas de descarte do material que não pode ser reaproveitado.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Motivação  

 O professor irá passa uma música: Cada lixo tem sua lata. Disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn7TxIabLr8 

 A música trabalha o princípio de que cada lixo tem a lata certa, com cada cor e que deve 

ser colocado no lugar correto para facilitar a reciclagem. 

Fazer uma roda de conversa com os alunos e discutir sobre os assuntos do vídeo: se eles 

colocam o lixo no lugar certo; se na cidade tem coleta seletiva do lixo, se eles sabem o que é 

reciclagem, etc. 

 

Etapa 2: Aprendendo sobre reciclagem  

Apresentar a música sobre reciclagem: Nem tudo que sobra é lixo. Disponível no 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg 

Fazer uma pesquisa em grupo sobre dois tópicos:  

a) sobre quanto tempo diferentes materiais levam para se decompor de forma natural no meio 

ambiente. O objetivo é que o aluno perceba que determinados materiais demoram muito para 

decompor e acabam poluindo o meio ambiente e que podemos reutilizar esses materiais.   

b) As vantagens da reciclagem de materiais.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg
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Etapa 3: Socializando a pesquisa 

 Socializar a pesquisa e pedir que cada grupo construa: a) um painel com os materiais e 

seu tempo de decomposição; b) um painel mostrando as vantagens da reciclagem.  

 

Etapa 4: Oficina de reciclagem 

Os alunos vão coletar em casa materiais como: garrafas pet, tampinhas de garrafas, etc. 

Esse material será utilizado em uma oficina de reciclagem que procurará reutilizar os materiais.  

Os alunos devem escolher o que farão com o material. Existem inúmeras possibilidades 

tais como: porta lápis, vasos de flor, porta retratos, cofrinhos, brinquedos, vasos decorativos, 

etc. O importante é que os alunos decidam o que vão fazer e usem a imaginação e a criatividade 

para montar.  

Como exemplo vamos trazer o passo a passo de um tipo de reciclagem com garrafa pet:  

1) Porta lápis de garrafa pet com bichinhos 

Material: Garrafa pet; Pincel; Caneta preta permanente; Tesoura; Tinta PVA branca e rosa (ou 

a cor que quiser) 

Modo de fazer: Com a caneta permanente, desenhe orelhas de gato (ou outro animal) na altura 

desejada. Recorte e pinte com tinta EVA branca. Depois de seca desenhe olhos e boca do gato. 

Pinte as orelhas e o nariz de rosa. 

Variações: a) Os alunos podem escolher qualquer animal para fazer o porta lápis. b) A 

decoração do porta lápis pode ser feita com outros materiais como: fitas, botões, lantejoulas, 

adesivos, etc, dando novos formatos a peça; c)  Com o mesmo passo a passo se pode fazer 

outras reciclagens como vasinhos de planta.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://revistacrescer.globo.com/Superfacil/noticia/2018/01/passo-passo-para-fazer-um-porta-

materiais-com-criancas.htmlAcesso em: 09 mar. 2020 

 

Etapa 5: Mostra dos trabalhos  

Em uma Feira expor os painéis e os trabalhos feitos os materiais recicláveis.  

Para essa Feira os alunos podem cantar as músicas sobre reciclagem, fazer paródias 

musicais ou montar uma peça sobre o tema. 

  

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 1 mês letivo. 

 

Referências 

CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA em resíduos. Curso de gestão e negócios de resíduos. 

Belo Horizonte: W3 Propaganda, 2008. 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: CIDADANIA E RESPEITO A VIDA  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frevistacrescer.globo.com%2FSuperfacil%2Fnoticia%2F2018%2F01%2Fpasso-passo-para-fazer-um-porta-materiais-com-criancas.html&psig=AOvVaw0yXnFEUyTXqq8KdVi8KI3K&ust=1583844040917000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCxvpC1jegCFQAAAAAdAAAAABAX
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Michelyâne Vanelle Rocha Antunes12 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: A educação no trânsito não tem idade  

Ano: 5° ano do Ensino Fundamental   

Introdução 

Atualmente se faz necessário trabalhar a educação para o trânsito nas escolas, pois 

sabemos que é nessa instituição que podemos ensinar de forma a modificar a ação do ser 

humano na sociedade. A educação para o trânsito      

                      
Também tem como meta levar ao entendimento dos educandos, a importância 

e a relevante prática que se faz necessária no bom relacionamento de todos os 

cidadãos que fazem parte do trânsito, bem como a devida e indispensável 

atenção e respeito, para que haja a harmonia tão almejada, os bons hábitos e 

as atitudes adequadas. (BOGUE, 2008 apud EDUCAÇÃO PARA O 

TRÂNSITO, 2020, p. 01) 

 

Cabe ao professor abordar o tema de forma prazerosa, lúdica e transversal, com vários 

recursos de ensino para que o aluno possa apropriar-se desse aprendizado e atuar nas ruas como 

um pedestre e futuros motoristas conscientes. 

 
Trabalhar o trânsito de forma ampla e participativa permite aos alunos analisar 

os problemas, as situações e os acontecimentos dentro de um contexto e em 

sua globalidade, utilizando, para isso, os conhecimentos presentes nas 

disciplinas e sua experiência sociocultural. (FARIA, 2008 apud SALERA 

JUNIOR, 2020, p. 01) 

 

 
12 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 

michelyaneantunes@gmail.com 
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 A escola deve, portanto, abrir espaços e tempos para que a temática do trânsito seja 

trabalhada em todos os níveis de ensino e contribua para a melhoria da educação de pedestres 

e condutores nas vias urbanas.   

 

Objetivo geral 

Conscientizar os alunos sobre as leis de trânsito, alertando-os sobre os perigos e as 

formas corretas de procedimento no trânsito mostrando como devemos nos comportar e 

respeitar as leis para a nossa segurança e as de outras pessoas. 

 

Desenvolvimento  

 

Etapa 1: Palestras sobre o Trânsito  

Em uma aula convidar um policial rodoviário para que o mesmo faça uma palestra sobre 

a atual situação do trânsito do nosso país, abordando com mais ênfase o trânsito no Estado de 

Minas Gerais e na cidade de Monte Carmelo. 

Essa palestra o policial envolverá os alunos em vários momentos para que os mesmos 

possam participar ativamente da palestra, perguntando e questionando.  

No final da palestra será pedido uma redação na qual cada aluno contará o que aprendeu 

e o que concordaram e não concordaram, e proporcionaria sugestões para melhorias do Trânsito 

na nossa cidade. 

 

Etapa 2: História de gibi da turma da Mônica  

Após discutir as sugestões presentes na redação dos alunos, apresentar a história de gibi 

da Turma da Mônica “Educação no trânsito não tem idade”. Esse gibi está disponível em pdf 

em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/turma_da_monica/monica_transito.pdf.  

E também em vídeo leitura em: https://www.youtube.com/watch?v=Om3S7o_ShbQ 

 O professor poderá escolher a que melhor se adaptar ao interesse da turma e, após a 

apresentação, entregar a história em uma folha impressa para cada aluno, pedindo que os 

mesmos façam uma leitura silenciosa da história. 
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Em seguida fazer uma roda de conversa na qual todos participariam contando o que se 

tratava da história, o que a história traz de lição, etc. 

 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/turma_da_monica/monica_transito.pdf. 

Acesso em: 20 fev. 2020 

 

No final pedir que os alunos pesquisem, em grupos ou duplas, as normas de trânsito 

presentes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pesquisa poderá ser dividida por 

temáticas, assim cada grupo ou dupla, ficará com uma temática como:  

a) Capítulo 2: normas gerais de circulação e conduta;  

b) Capítulo 4: dos pedestres e condutores de veículos não motorizados 

c) Capítulo 7: da sinalização de trânsito 

O CTB pode ser acessado no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 

 Apresentar a pesquisa e comentar os principais pontos da legislação de trânsito, 

discutindo se eles são seguidos por todos ou não. 

 

Etapa 3: Gráficos de acidentes  
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Nesse momento o professor levantaria com os alunos a seguinte questão: Depois de 

lermos o gibi da Turma da Mônica e fizemos a pesquisa sobre alguns pontos do CTB podemos 

perceber que nem todas as pessoas seguem as leis de trânsito e que ao não seguir essas leis 

podemos estar sujeitos a acidentes no trânsito. Será que o número de acidentes no Brasil está 

diminuindo ou aumentando? Propor que, em grupos ou duplas, as crianças façam uma pesquisa 

sobre a quantidade de acidentes no trânsito e façam gráficos sobre eles. A pesquisa deverá 

abarcar os dados dos últimos 5 anos. Para tanto cada grupo ou dupla ficará um tipo de acidente: 

carro, moto, atropelamento, caminhões. A pesquisa e os gráficos devem fazer um comparativo 

entre os números do Brasil, Minas Gerais e Monte Carmelo.  

No dia da apresentação dos gráficos o professor deverá direcionar os alunos a analisar 

se os acidentes estão diminuindo ou aumentando a nível federal, estadual e municipal.  

 

Etapa 4: Sugestões sobre educação para o trânsito 

 Levando em conta a pesquisa anterior pedir que os alunos construam sugestões de 

melhorias para o trânsito na cidade. Para isso eles devem conhecer as leis de trânsito presentes 

do Código Brasileiro de Trânsito e observar o tráfego de pedestres e condutores na cidade.  

 Os alunos devem escolher os temas que querem observar como, por exemplo, o respeito 

ou não a faixa de pedestres; o respeito ou não a sinalização de trânsito, etc.  

Essa etapa de observação a partir das leis de trânsito pode ser feita com diferentes 

metodologias como:  

a) fotografias;  

b) filmagens;  

c) entrevistas com pedestres e condutores, etc.  

  O material observado deverá ser debatido em sala e será a base para a construção de 

uma Cartilha de trânsito.  
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Etapa 5: Cartilha do Trânsito  

Propor que, a partir da palestra, do material discutido e das pesquisas que os alunos 

montem uma Cartilha com dicas e sugestões para a melhoria da convivência no trânsito da 

cidade.  

A cartilha poderá ser montada em grupo ou duplas e os alunos devem ter liberdade para 

utilizar a criatividade na montagem da Cartilha. Para isso eles devem utilizar o laboratório de 

informática para montar os textos informativos, as ilustrações e o formato textual (gibi, 

informativo, etc.) que irão utilizar.  

A turma também deve decidir se a Cartilha será impressa ou online. No caso de se definir 

que a Cartilha será online deve-se também delimitar em que meios ela será divulgada: blog da 

escola, WhatsApp da turma, etc. A Cartilha online tem a vantagem de não gerar custos de 

impressão e tornar o trabalho mais acessível.    

 

Etapa 6: Feira do Trânsito 

A Feira do Trânsito será o momento de divulgar o trabalho dos alunos para a 

comunidade. Os alunos devem produzir um convite impresso ou online para informa a 

comunidade da data e do tema da Feira. O professor poderá montar uma competição entre os 

grupos ou duplas para a criação desse convite. Os convites devem ser montados utilizando o 

laboratório de informática. O grupo ou dupla mais criativo terá seu convite divulgado e deve 

ganhar um brinde.  

Na Feira os alunos iram apresentar os seus trabalhos sobre o trânsito para a comunidade 

explicando cada momento e deixando uma mensagem para que as pessoas possam ter 

consciência no trânsito. 

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas mais poderá se 

estender conforme a necessidade e interesse da turma.  

 

Referências 
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. Disponível em:  

https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/educacao-para-o-transito Acesso em: 20 

fev. 2020.  

 

SALERA JÚNIOR, Giovanni. Projeto trânsito na escola. Disponível em: 

https://www.recantodasletras.com.br/artigos/1539000 Acesso em: 20 fev. 2020.    

 

TURMA DA MÔNICA em “Educação no trânsito não tem idade” Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=Om3S7o_ShbQ Acesso em: 20 fev.2020 

 

TURMA DA MÔNICA em “Educação no trânsito não tem idade” Disponível em:  

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/turma_da_monica/monica_transito.pdf 

Acesso em: 20 fev. 2020. 

 

 

Projeto 2 

 

Título: Eu no trânsito  

Ano: 3° ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

    As cidades têm muitos veículos circulando nas ruas e pedestres nas calçadas, esse fluxo 

de pessoas e carros precisa conviver em um espaço cada vez mais complexo e veloz. As escolas 

fazem parte desse cenário pois, em geral, contribuem para que as ruas no seu entorno tenham 

um grande movimento nos momentos de entrada e saída e, em algumas, não há semáforos ou 

faixas de pedestres para garantir uma maior segurança das crianças e seus responsáveis ao 

atravessar a rua. Diante desta realidade faz-se necessário abordar com os alunos conceitos de 

segurança pessoal e coletiva no trânsito. 

Por esse motivo se faz necessário a atuação do professor e da escola na educação para o 

trânsito pois  

 

O educador de trânsito, digno deste nome, não se contenta se o aluno sabe 

indicar bonitinho os passos que devem ser seguidos para atravessar uma pista, 

quando na rua ele vê que esse aluno nem faz a metade do que ele sabe sobre a 

travessia. Por isto, o educador de trânsito não se restringe a ensinar as normas e 

as condutas certas do trânsito. Ele vai para a rua com as crianças e as treina, 
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uma a uma, para fazer tudo que é necessário para atravessar de modo certo e 

seguro. (ROZESTRATEN, 2004, p.34) 

 

O projeto  “Eu no Trânsito” visa formar jovens  mais conscientes com relação ao tema 

trânsito, com cidadania, com respeito ao próximo. Ser jovem um pedestre consciente pode 

contribuir para um futuro condutor mais responsável, que respeite as leis de trânsito e perceba 

o tráfego como um espaço coletivo de cidadania. O conflito entre motoristas e pedestres muitas 

vezes acarreta situações de acidentes fatais no trânsito vitimando os pedestres de forma mais 

contundente, no entanto, devemos ter a consciência que “andar a pé é o ato mais humano de 

deslocamento. Todos somos pedestres, em algum momento”.  (VASCONCELLOS, 2005, p. 

13) Logo, a escola deve procurar ensinar as crianças sobre a forma correta de se portar no 

trânsito como pedestres, esses ensinamentos reverterão em futuros condutores mais 

responsáveis e na cobrança para que os pais dirijam com mais atenção.  

 

Objetivo geral 

 

Conscientizar e formar o comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas 

na condição de pedestre, para que o mesmo possa participar ativamente no seu comportamento 

nas ruas com mais atenção e segurança. 

 

Desenvolvimento  

 

1° momento: Vídeo Clubinho Honda- Segurança no Trânsito 

Apresentar o vídeo “Clubinho Honda- Segurança no Trânsito”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks 

Depois fazer uma roda de conversa abordando sobre o vídeo, enfatizando as atitudes 

dos pedestres diante ao trânsito de sua cidade. 

 

Etapa 2: Placas e sinalização do Trânsito  

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks
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Levar os alunos para a sala de informática para que, em grupos ou duplas, pesquisem 

sobre as placas de sinalização de trânsito, focando nas placas de informação para os pedestres.  

Confeccionar as placas de trânsito pesquisadas em material reciclável e apontar o que 

cada uma representa e como devemos reconhecê-las e respeitá-las para melhorar o trânsito.   

 

Etapa 3: Entrevista com pedestres e condutores.  

Dividir a turma em duplas ou grupos para fazer entrevistas com as pessoas da cidade 

procurando descobrir: a) quais são os problemas que eles mais enfrentam no trânsito como 

pedestres e como condutores; b) que soluções eles dariam para que o trânsito da cidade fosse 

melhor. 

As entrevistas podem ser feitas por escrito ou gravadas para posterior socialização e 

discussão da turma.  

Num segundo momento os alunos fariam a observação e gravação da postura dos 

pedestres no trânsito, para perceber se eles utilizam de forma correta a faixas de pedestres, se 

respeitam o sinal de trânsito, se a sinalização de trânsito para o pedestre e o condutor é visível, 

etc.   

 Socializar e discutir as informações recolhidas pela turma, pedindo que eles reflitam 

sobre a postura de pedestres e condutores no trânsito. Os alunos devem construir uma redação 

na qual exponham os problemas que perceberam no trânsito e suas sugestões para que a 

convivência pedestres-condutores melhore.  

  

Etapa 4: Confecção de cartazes e panfletos de conscientização 

Depois de discutir as situações observadas, propor que cada dupla ou grupo confeccione 

cartazes e panfletos de conscientização para que motoristas e pedestres respeitem as diferentes 

sinalizações de trânsito.  
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Nesses cartazes e panfletos os alunos terão que usar a criatividade e frases que 

incentivem a cidadania, o respeito e a convivência no trânsito. É fundamental que os alunos 

utilizem materiais recicláveis para montar seus materiais pois, assim, além de trabalhar a 

educação para o trânsito também se trabalha a conscientização ambiental. Os cartazes e 

panfletos podem ser confeccionados a mão ou utilizando-se os recursos de informática.   

 

Etapa 5: Passeata da conscientização  

Como culminância do projeto seria organizada uma Passeata da conscientização no 

trânsito, na qual os alunos utilizariam os cartazes feitos e distribuiriam panfletos de 

conscientização. Essa caminhada tem como propósito levar informações e de alguma forma 

modificar as atitudes das pessoas diante ao trânsito promovendo a cidadania, a consciência e o 

respeito aos outros. 

 

Cronograma 

     O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas mais poderá se 

estender conforme a necessidade e interesse da turma.  

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: DA ESCOLA PARA A VIDA 

 

Raquel Aparecida da Silva13 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

Projeto 1 

 

Tema: Sonhar, planejar e alcançar: poupando para o dia das mães  

Ano: 3° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa  

 
13 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

raquelap21silva@hotmail.com 
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A sociedade atual é consumista, o mercado trabalha cada vez mais através de 

propagandas, marketing para que, desde a primeira infância até a fase adulta, comprar não tenha 

limite. A criança é inserida no mundo do consumismo muito cedo por meio do marketing dos 

desenhos animados e filmes, que a levam a desejar os produtos que estão na moda e a não ter 

noção de quanto eles custam.  

Pensando nisso, esse projeto traz a proposta de ensinar as crianças do Ensino 

Fundamental a refletirem sobre o valor do dinheiro, como economizar e como se tornar 

cidadãos conscientes evitando o consumismo que assola essa geração. Para isso a melhor forma 

é aprender a economizar com um objetivo, para um fim. 

 

Objetivo 

Ensinar aos alunos os conceitos de poupar com objetivo, trabalhando o raciocínio 

matemático e despertando a consciência sobre a necessidade de reutilizar materiais. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentação do projeto 

 Apresentar o projeto aos pais, esclarecendo os objetivos do mesmo e mostrando que a 

educação financeira deve começar cedo para que as crianças saibam poupar para atingir seus 

objetivos. E que o incentivo e participação dos pais no projeto ajudará a criança a perceber que 

seus objetivos são alcançados por meio de planejamento e poupança.  

 Para os alunos, passar o vídeo “Sésamo: "Sonhar, Planejar, Alcançar": Educação 

Financeira para Famílias”, disponível no Youtube, em: 

https://www.youtube.com/watch?v=40nrxCHOcmA 

 Fazer uma roda de conversa sobre o que eles entenderam na música, se gostam de 

comprar, suas necessidades, quem trabalha em casa, quem paga as contas, se têm mesada, se 

sabem planejar e guardar dinheiro para alcançar alguma meta. Explicar o que é sonho, como se 

planejar e alcançar e como essas três etapas podem ajudar a ter recursos para realizar seus 

objetivos.  
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 Propor o projeto “Sonhar, planejar e alcançar: Poupando para o dia das mães”, com o 

objetivo de poupar moedinhas para comprar um presente para cada mãe da turma.   

 

Etapa 2: Incentivando a poupar  

 Incentivar as crianças a poupar construir um cofrinho de material reutilizável.  

Material: Embalagem de Toddy com tampa, cola quente, fita adesiva, material para decoração 

(material adesivo, tinta, etc.) 

Cortar a tampa (deve ser feito por um adulto) da embalagem, colar a tampa na 

embalagem com fita adesiva (para que depois a criança possa abrir a tampa e retirar as 

moedinhas ao final da atividade).  

Cada aluno deve decorar sua lata com o material que trouxer de casa: tecidos variados, 

adesivos variados, botões, fitas, papeis coloridos, etc.,  colados com cola quente ou pintando 

com tinta atóxica apropriada. É importante que o professor deixe o aluno usar a imaginação 

para criar seu cofrinho personalizado. Cada cofrinho deverá ter o nome do aluno.  

 

Variações: O cofrinho poderá ser feito com outros tipos de embalagem como pote de maionese, 

de margarina, de amaciante, de leite, etc. O principal é que o aluno não compre pronto e faça o 

seu cofrinho com materiais recicláveis e que tenha em casa.   

 

Com o cofrinho pronto, cada criança deve levar o seu para casa e ir juntando, pelo 

menos, uma moedinha por semana. 

 

Etapa 3: Atividades 

 Propor que os alunos façam uma lista de quais presentes gostariam de dar paras as mães. 

Separar a lista de presentes apontados e, em grupo, fazer o levantamento do preço de cada 

presente. É importante que o professor trabalhe com o aluno a noção de que amor não é igual a 

valor, que a criança não precisa de um presente caro para que a mãe saiba que é amada. Além 

disso é necessário apontar que nem tudo que queremos ou sonhamos, em termos de presente, 

podemos realizar no tempo do projeto e com o dinheiro poupado.  
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 Depois de fazer o levantamento dos preços dos presentes, refazer a lista de possíveis 

presentes que realmente podem ser comprados com o dinheiro poupado, ou seja, mostrar que 

sonhar, planejar e alcançar deve ter base a realidade e não em fantasias.   

Uma semana antes do fim do projeto as crianças devem trazer o cofrinho para a escola. 

O aluno deve fazer a soma das moedas e descobrir quanto conseguiu poupar e o que essa 

poupança pode comprar na lista de preços de presentes que a turma fez. 

 

Variação: O professor pode propor aos alunos que, ao invés de cada uma comprar um presente 

diferente, a turma reúna o dinheiro poupado, divida o valor e compre um presente padrão para 

todas as mães. Essa atitude poderá diminuir as diferenças entre o que um e outro poupou em 

decorrência da situação financeira da família.  

 Outra variação é, ao invés de comprar um presente pronto, os alunos reunirem suas 

poupanças e eles mesmos comprarem materiais e fazer lembranças artesanais para as mães.  

 

Etapa 4: Dia das Mães  

 A culminância do projeto será no Dia das Mães. A turma poderá fazer uma 

comemoração que envolva apresentações artísticas e a entrega do presente para as mães.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em três meses de aula.  

 

Projeto 2 

 

Título: Água nosso maior bem 

Ano: 5° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

A água não é um bem renovável e precisamos conscientizar as crianças sobre as formas 

corretas e sustentáveis de utilização desse recurso tão valioso para a vida no planeta. Os 
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mananciais de água potável estão sendo poluídos pelo esgoto de cidades e indústrias, pelos 

defensivos agrícolas jogados nas plantações. Quando um rio fica poluído, suas águas se tornam 

impróprias para o consumo e se gasta muito mais recursos financeiros para tornar a água 

novamente utilizável.  

O Brasil tem passado, nos últimos anos, por crises hídricas em decorrência de poucas 

chuvas, o que leva a diminuição dos reservatórios de água potável das cidades e a racionamentos 

no consumo, por isso se faz necessário trabalhar o tema com as crianças para que elas aprendam 

a utilizar racionalmente a água.  

O desperdício de água começa em casa e deve ser combatido com o conhecimento de 

formas mais sustentáveis de se utilizar a água, não só para preservar os recursos hídricos, mas 

também para se gastar menos no orçamento doméstico com a conta de água.    

 

Objetivo 

Conscientizar os alunos sobre a importância do uso correto da água seja na escola, em 

casa e no convívio social. Ao se tornar consciente o aluno estará preservando a água e 

economizando no orçamento doméstico. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Motivação 

 Passar o vídeo: “Turma da Mônica - economizar água”, disponível no Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY 

Fazer uma roda de conversa com as crianças sobre o tema, explicar sobre a necessidade 

de se economizar água para preservar e diminuir os gastos nas contas. 

Pedir que os alunos pesquisem sobre quais os hábitos que temos que mais gastam água 

e dicas para economizar água.  

 

Etapa 2: Atividades 
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 Socializar as pesquisas e questionar os alunos sobre quais hábitos eles tem que gastam 

mais água, propor que se faça um painel sobre esses maus hábitos e como combate-los.  

Etapa 3: Conhecendo o consumo de água da família  

 Fazer pesquisa com os pais sobre a utilização da água em sua casa: quantas vezes por 

semana a lavadora de roupas é utilizada, quantas vezes por semana se lava o carro, se as áreas 

externas da casa são lavadas com mangueira ou balde, etc.  

 Trazer para a escola a conta de água dos últimos quatro meses.  

 

Etapa 4: Propostas para economizar água 

 Socializar a pesquisa e levar os alunos a refletir sobre de que formas a sua casa pode 

economizar água. Fazer uma lista dos hábitos que devem ser mudados. Sugerir que eles, 

pessoalmente, adotem dois hábitos sustentáveis: passar a fechar a torneira aberta ao ensaboar 

no banho e quando estiver escovando os dentes.  

 Fazer uma planilha com os dados das contas de água dos últimos quatro meses e propor 

aos alunos que, juntamente com os pais, tentem economizar água por dois meses seguindo as 

dicas de economia que os alunos levantaram. 

Variação: A atividade de economizar água pode também ser feita pela escola como um todo.  

 

Etapa 5: Participação dos pais 

 Para que o projeto funcione é necessário que os pais também se conscientizem e 

participem. A escola poderá fazer uma reunião e passar as informações para os pais presentes 

ou mandar via WhatsApp da turma as informações (dicas para economizar água e a lista que os 

filhos fizeram de hábitos que devem ser mudados em casa na utilização de água) e pedir a 

colaboração dos pais para que mudem hábitos que gastam muita água.  

 Os alunos devem registrar os novos hábitos que cada família estiver seguindo ao longo 

dos dois meses do projeto, com fotografias e relatos escritos em um caderno de bordo.  

 

Etapa 6: A conta de água 
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 Pedir que os alunos tragam as duas contas de água após o compromisso da família de 

economizar água em casa. Analisar se o valor da conta e do consumo de água diminuíram com 

os novos hábitos sustentáveis de utilização de água.  

 Discutir com os alunos o que deu certo e o que não deu ao longo do projeto: foi difícil 

mudar os hábitos, se esqueceram de manter os hábitos acordados, etc. Indagar aos alunos se 

eles passaram a utilizar os novos e correto hábitos de uso da água em outros espaços: escola, 

lugares de lazer, etc.  

 Finalizar os cadernos de bordo.  

 

Etapa 7: Culminância  

 Fazer a exposição das planilhas, painéis, dos cadernos de bordo e premiar a família que 

mais tiver economizado água nos dois meses do projeto. Durante esse momento as crianças 

podem apresentar uma peça ou música sobre o tema da economia de água.  

 Apontar para as crianças e familiares que o consumo de água deve ser mantido para que 

a família utilize a economia financeira em outras áreas como lazer, alimentação, etc. Além da 

economia financeira a família também está protegendo o meio ambiente e essa deve ser uma 

ação constante e não apenas durante o tempo do projeto.   

 

Cronograma 

 Fase inicial: uma semana letiva. Desenvolvimento do projeto: Dois meses.  

 

 

 

2.1.2 Sugestões de projetos de aula: Tema Gênero sexual 

 

A temática gênero sexual se encaixa em Temas Transversais na medida em que trabalha 

a diversidade, a pluralidade cultural, a ética, a saúde e a cidadania. Apesar da Constituição 

Federal garantir que todos temos direitos iguais independente de sexo, raça ou religião a 

realidade é permeada por preconceitos e ações homofóbicas que marginalizam socialmente 
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aqueles que não se encaixam no padrão socialmente aceito, ainda mais se pensarmos em termos 

de identidade de gênero e escolhas sexuais que envolvem uma gama se situações culturais 

tradicionalistas que ainda persistem na sociedade brasileira. 

Crianças e adolescentes sofrem preconceito desde cedo por não se enquadrarem nos 

ditames sociais sobre atitudes e posturas sexuais e  

 

se hoje são inadmissíveis as referências discriminatórias a negros, judeus e 

mulheres, ainda são toleradas, ou ao menos sobrelevadas, as manifestações 

homofóbicas. A persistência da homofobia ocorre, dentre outros fatores, 

porque a homossexualidade tende a afrontar de modo mais radical e incômodo 

instituições e dinâmicas basilares na vida em sociedade. (RIOS, 2020, p. 68)  

 

 O papel da escola não é induzir o aluno a definir sua identidade sexual ou de gênero, 

mas diminuir as atitudes preconceituosas e levantar a discussão dentro das possibilidades e 

interesses de cada faixa etária contribuindo para a diminuição do preconceito, o respeito ao 

outro e as suas escolhas de vida.  
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RIOS, Roger Raupp. Homofobia na perspectiva dos Direitos Humanos e no contexto dos 
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Projeto 1 

 

Título: Ser ou não ser, eis a questão! 

Público Alvo: alunos do 5° ano do Ensino Fundamental.  

Justificativa 

A questão da diversidade de gêneros deve ser discutida com as crianças para que elas 

saibam o que é essa temática e consigam perceber que não devemos ter preconceito sobre opção 

sexual.  

O tema é espinhoso, pois muitos pais externam seu preconceito e acabam influenciando 

os filhos que, desde cedo, devem se encaixar nos esteriótipos dos papeis feminino e masculino. 

Aprendendo que cada gênero deve usar um tipo de roupa, uma cor, brincar com determinados 

brinquedos e jogos, pensar o futuro profissional limitado por seu gênero sexual. Mas a opção 

sexual acontece muito mais cedo na geração atual que nas anteriores e cabe a escola discutir 

essa temática para que a criança não se sinta excluída ou ache que é diferente dos outros por 

não se enquadrar em determinados papeis sociais pré-determinados.    

Esse projeto visa, por meio de aulas diversificadas, demonstrar aos alunos que cada 

criança pode escolher seu caminho e que devemos combater os diversos tipos de preconceito 

que a diversidade de gêneros sofre.  

 

Objetivo geral 

Proporcionar espaços e momentos para que as crianças diminuam o preconceito sobre 

identidade sexual por meio de discussão sobre a diversidade de gêneros e o preconceito que 

abrange estes grupos. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentação do projeto aos pais 

 Para evitar equívocos e constrangimentos, o professor deve apresentar, em uma reunião, 

os objetivos e etapas do projeto aos pais. Assim eles vão ficar cientes do que será feito e 
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discutido com as crianças. O apoio dos pais ao projeto será importante para que as crianças não 

se sintam constrangidas de falar sobre o assunto em casa e pode ser uma via para que os pais 

deixem seus preconceitos de lado em prol de uma atitude de maior aceitação e respeito ao outro.  

 

Etapa 2: Leitura do livro  

Para melhor entender a diversidade de gêneros na infância será proposta a leitura do 

livro: “Ceci e o vestido do Max”, de Thierry Lenain. Esse livro apresenta a história de Ceci que 

ganha um lindo vestido de princesa mas que não quer usá-lo. O vestido, no entanto, encanta seu 

amigo Max que o experimenta e se sente muito bem e bonito ao usá-lo.  

Após a leitura em casa, marcar data e fazer uma roda de conversa sobre o livro. O 

professor deve ouvir os alunos, fazer perguntas para saber se eles entenderam a história e tirar 

dúvidas sobre o tema da diversidade de gênero pois Ceci, uma menina, não se encanta pelo 

vestido, mas Max, um menino, sim. 

Propor como tarefa de casa que os alunos reescrevam o final do livro e que tragam sua 

versão para ser lida na sala de aula.  

Variação: Outra opção é que escrevam uma nova versão da história na qual Max e Ceci vivam 

uma situação na qual eles troquem de papeis, como por exemplo Ceci jogar futebol e Max 

brincar de casinha.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiShqDTrOTZAhWGgJAKHX2gD7IQjRwIBg&url=https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo%3D40698&psig=AOvVaw1I5LwQPIwMkBm4mZHxDuuN&ust=1520857416769450
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40698 Acesso em: 11 mar. 2018.  

 

Etapa 3: Discutindo os esteriótipos de gênero 

 Depois da leitura de algumas versões novas para o final do livro, apontar aos alunos que 

muitas pessoas acham que menina não pode jogar futebol, que menino não pode brincar de 

boneca – explicar que isso é um esteriótipo de gênero, ou seja, uma forma da sociedade 

determinar e limitar o que podemos ou não fazer de acordo com nosso gênero sexual. Será que 

isso é correto? 

Pedir para os alunos imaginarem que podem brincar de qualquer coisa e vestir qualquer 

roupa e fazer uma lista. Discutir a lista a partir da questão do esteriótipo de gênero.  

 

Etapa 4: Discutir sobre a diversidade de gênero. 

 Aproveitar a lista e apontar que existem meninas que se sentem muito mais felizes 

fazendo atividades que a sociedade acredita serem de meninos, com jogar futebol, por exemplo, 

e que existem meninos que gostariam de usar roupas cor de rosa de princesa. E que essas 

crianças, quando crescerem, podem optar pelo gênero masculino ou feminino e que devem ser 

respeitados na sua opção.  

 Perguntar aos alunos se eles conhecem alguém famoso que é menino mas que se veste 

de menina (Pablo Vittar, por exemplo) e o que eles acham deles. Ou meninas que se fazem 

atividades de meninos (como a jogadora de futebol Marta, por exemplo) e o que acham delas. 

E profissionais que atuam em áreas que são consideradas como masculinas (como engenheiras, 

por exemplo) ou em femininas (como babás homens).    

 Propor que pesquisem, em grupos, diferentes áreas com diversidade de gênero e montem 

paineis com imagens de pessoas que são de um gênero mas que vivem ou agem como sendo de 

outro.  

 

Etapa 5: Montar painel sobre o preconceito de gênero 

 Discutir com as crianças se elas acham que as pessoas como as do painel montado 

sofrem ou sofreram preconceito ao optarem por um gênero sexual diferente do seu.  
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Propor que as crianças façam, em grupo,  uma pesquisa na internet sobre o preconceito 

de gênero, discutir as reportagens perguntando: Será que isso é legal? Você gostaria de ser 

tratado como as pessoas das reportagens? Propor a criação de frases contra o preconceito de 

gênero para serem fixadas junto aos paineis.  

Montar paineis com as reportagens coletadas na pesquisa. 

 

Etapa 6: Culminância do projeto 

 Na data programada afixar os paineis nos corredores da escola e expo-los a comunidade 

escolar como forma de conhecer a temática de diminuir o preconceito contra a diversidade de 

gênero.  

Variações: Uma variante do projeto pode ser montar um teatro com a história do livro Ceci e o 

vestido do Max para ser apresentada junto com os paineis na culminância do projeto.  

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido ao longo de quatro semanas letivas.  

 

Projeto 2 

 

Título: A identidade está no nome 

Público alvo: Alunos do 5º ano do ensino fundamental 

Justificativa  

Por meio desse projeto poderemos falar da diversidade de gênero e das maneiras de 

evitar o preconceito vivido por grupos vistos como diferente pela sociedade pois, na maioria 

dos casos, eles passam por inúmeros constrangimentos ao usar o nome que não condiz com  o 

seu visual. 

A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, no seu 

artigo 1, parágrafo único, alínea I e II, considera que  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
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I - nome social - designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se 

identifica e é socialmente reconhecida; e 

II - identidade de gênero - dimensão da identidade de uma pessoa que diz 

respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e 

feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação 

necessária com o sexo atribuído no nascimento. 

 

 E já apontava para o uso do nome social por parte das pessoas que assim o desejassem. 

A Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 2018, do Conselho Nacional de Educação determinou as 

formas pelas quais o nome social pode ser utilizado nas escolas de educação básica de todo o 

país.  

Como essa é uma legislação recente, muitos a desconhecem e cabe a escola 

disponibilizar espaços e tempos para que alunos e pais a conheçam e respeitem o direito da 

criança e adolescente transgênero de ser chamado pelo nome que se sentir mais confortável.  

 

Objetivo 

 Conhecer a legislação que permite o uso do nome social na escola, diminuindo o 

preconceito contra o diferente dentro e fora do espaço escolar.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Reunião com pais e responsáveis 

 Nessa reunião a escola deve apresentar a legislação (o Decreto nº 8.727, de 28 de abril 

de 2016 e a Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 2018) que norteia o uso do nome social na 

escola básica e os objetivos do projeto. Para que o projeto não sofra a rejeição dos pais eles 

precisam conhecer as etapas de desenvolvimento e perceber que a escola não está incentivando 

a precocidade da escolha sexual dos alunos, mas cumprindo a lei e tendo como objetivo 

diminuir o preconceito e o bullying.  

 

Etapa 2: Cada um tem um nome 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
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 Apresentar a música: Nomes de gente, do MPB4. Tem um vídeo no youtube, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=OFif8dwhKEI  A letra da música pode ser acessada 

em: https://www.letras.mus.br/mpb4/945677/  

 A música vai mostrar que cada nome tem um significado. O professor deve, após a 

música, fazer uma roda de conversa: Você sabe porque seus pais escolheram seu nome? Você 

sabe o significado do seu nome? Você gosta do nome que tem? 

 Apontar que nem todo mundo gosta do nome que tem pois, às vezes, ele não corresponde 

a imagem que cada um tem de si. Que muitos músicos e artistas usam um nome artístico 

diferente do seu nome de batismo.  

Atividade para casa: a) Fazer uma pesquisa na internet sobre o significado do seu nome, 

do nome dos pais e de mais dois colegas. b) Perguntar aos pais como eles escolheram seu nome. 

c) Se você pudesse escolher outro nome qual seria? Por que? d) Pesquisar na internet o nome 

real de dois artistas (músicos, atores, jogadores de futebol) que mudaram seu nome de batismo 

por um nome artístico.  

 

Etapa 3: Aprendendo sobre o nome social 

 Corrigir a atividade de forma que os alunos percebam que cada nome tem significados 

e que cada pessoa tem um nome diferente. Falar sobre como você se sentiria se não gostasse do 

seu nome e não pudesse trocar. Apontar que algumas pessoas não gostam do nome e usam 

apelidos e que outras ganham apelidos dos colegas e não gostam. Quando a pessoa não gosta 

do apelido isso é bullying e deve ser evitado.  

 Apresentar a história “O apelido de Mariana”, de Cristina Von. Disponível em: 

http://marcelaemaria.blogspot.com.br/2014/12/o-apelido-de-mariana.html. Nessa história uma 

menina consegue mudar seu apelido de “Coelha” para um que a deixava mais feliz. Discutir a 

história com os alunos.   
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Imagem ilustrativa. Disponível em: http://marcelaemaria.blogspot.com.br/2014/12/o-apelido-de-

mariana.html Acesso em: 14 mar. 2018. 

 

 Perguntar: Vocês sabem que além de pessoas com apelidos existem aquelas que não 

querem ser chamadas pelo nome de menina ou de menino que os pais lhes deu? Essas crianças 

não querem ser chamadas pelos nomes de batismo, pois não se identificam com o sexo com o 

qual nasceram e acabam usando o nome social. Vocês sabem o que é nome social? Vocês 

sabiam que existe uma legislação (uma lei) que permite que as crianças transgêneros usem seu 

nome social na escola? 

  

Etapa 4: Conhecendo as leis sobre nome social 

 Levar os alunos para o laboratório de informática e pedir que eles pesquisem sobre o 

Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016 e a Resolução nº 1, de 19 de janeiro de 2018. Depois 

pedir que pesquisem opiniões que apareceram na mídia sobre essas leis.  

 Ouvir a opinião dos alunos sobre as leis e as reportagens.  

 Propor que a leitura das leis e a sua discussão em sala de aula, em especial dos artigos 

2, 3 e 4 da Resolução n. 1, de 19 de janeiro de 2018 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
http://2.bp.blogspot.com/-db24ieu_o0U/VIXnyGG3M1I/AAAAAAAAjuM/Pfh8is-eMOE/s1600/o+apelido+da+mariana.jpg
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Art. 2º Fica instituída, por meio da presente Resolução, a possibilidade de uso 

do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação 

básica.  

Art. 3º Alunos maiores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome 

social durante a matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de 

mediação.  

Art. 4º Alunos menores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome 

social durante a matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus 

representantes legais, em conformidade com o disposto no artigo 1.690 do 

Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.  (BRASIL, 2018) 

 

Indagar aos alunos porque o aluno menor de 18 anos tem que ser representado pelos 

pais ou responsáveis e o maior de 18 não precisa. Propor que os alunos montem paineis com as 

leis e as reportagens pesquisadas.  

 

Etapa 5: Montar uma peça  

 Montar uma peça com os alunos na qual eles mostrem a importância de conhecer o 

direito de usar o nome social na escola e fora dela. Para ajudar na montagem os alunos podem 

assistir vídeos sobre o tema disponíveis no youtube.  

 Apresentar a peça para a escola e expor os paineis montados em data predeterminada.  

 

Cronograma  

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em oito aulas. 
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MENINAS E MENINOS: PEDAGOGIA DE PROJETOS E A QUESTÃO DE 

GÊNERO NA SALA DE AULA 

 

Fabriele Abadia de Oliveira15 

Me. Termisia Luiza Rocha (Orientadora) 

 

Projeto 1 

Título: Igualdade entre os sexos 

Público alvo: alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

Justificativa 

Se ações de educação não-sexista forem implementadas estaremos contribuindo para 

que as diferenças entre homem e mulher não se transformem em desigualdades e em injustiças. 

Estaremos, ainda, combatendo a violência doméstica, de mulheres contra homens e de homens 

contra mulheres; estaremos prevenindo contra a violência social, de todos contra todos, pois o 

homem aprenderá a desenvolver maneiras mais sensíveis de ver o mundo e a mulher 

potencializará formas mais ativas de se inserir na vida. Eles se educarão para ser companheiros, 

não inimigos potenciais e reais na vida concreta do seu dia-a-dia. 

 

Objetivo 

 Desenvolver na escola um conjunto de ações que levem à reflexão e ao debate de 

questões relativas às desigualdades entre homens e mulheres através de práticas pedagógicas 

integradoras que transmitam a igualdade de gênero. 

  

Desenvolvimento 

 

 
15 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail:  

fabriele.oliveira017@gmail.com 
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Etapa 1: Conversa com todos os docentes da escola sobre a necessidade de discutir e pensar a 

situação do preconceito de gênero. 

Criar equipes de trabalho e responsáveis por cada tarefa e se possível deixar sempre 

professores e professoras encarregados das atividades do projeto. 

 

Etapa 2: Reunir-se com pais e responsáveis sobre o Projeto e seus objetivos 

Reunir com os pais e responsáveis e falar sobre o tema, socializar a preocupação da 

escola com as diferenças salariais e de tratamento dado a pessoas cuja única diferença é o sexo 

biológico. 

Convidar os pais a estarem com os alunos em momentos específicos do 

desenvolvimento do projeto. 

 

Etapa 3: Apresentação do projeto aos alunos e alunas 

Roda de conversa sobre o tema diferenças de gênero e discriminação de gênero 

Nesta Etapa os professores irão organizar uma roda de conversa com os alunos e fazer 

algumas perguntas como: 

a) Você acha que meninos e meninas, homens e mulheres tem papéis diferentes na sociedade? 

Dentro de casa? 

b) Você acha que meninos podem fazer coisas de meninas? E meninas podem fazer coisas de 

menino? 

c) Será que meninos podem ajudar as mães nas tarefas de casa? Será que meninas podem ajudar 

os pais em tarefas de meninos? 

d) Será que mulheres e homens podem fazer qualquer coisa? 

e) Você sabia que as mulheres ganham menos que os homens para fazer as mesmas coisas? (dar 

exemplos) 

 

Etapa 4: Assistir ao curta metragem “Vida Maria” 

Levar os alunos para a sala de vídeo e passar o curta metragem Vida Maria. Disponível 

no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4 

Conduzir uma discussão em sala de aula na qual os alunos e alunas possam manifestar 

suas impressões sobre o vídeo. 

Pedir aos alunos e alunas que representem o vídeo em forma de cordel e façam uma 

exposição dos cordéis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4
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Etapa 5: Práticas de meninas e meninos 

Nesta etapa os docentes deverão introduzir práticas não sexistas, dividindo igualmente 

o tempo de uso da quadra de esportes por meninas e meninos, organizar grupos mistos no 

refeitório e estabelecer parcerias de estudo entre alunos e alunas. 

Criar com os alunos um conjunto de práticas sobre o assunto. 

 

Etapa 6: Competição da união e igualdade de sexos 

Será proposta uma competição na escola, na qual possam participar exclusivamente 

equipes que tenham exatamente a mesma quantidade de alunos e alunas. Por exemplo, serão 

feitos jogos mistos de volei, de futebol, de basquetebol, de peteca, etc. 

 

Etapa 7: Urna do BIP 

Criação de um código de alerta para situações de sexismo na escola. Por exemplo, 

quando um estudante vê uma situação de preconceito, ele poderá escrever um bilhete sobre a 

situação e deixar na Urna do BIP que representará um alerta para que os docentes e gestores 

fiquem atentos. 

Todas as sugestões, críticas e alertas serão lidos pelos docentes e discutidos em sala de 

aula, para posteriormente ser tratado com os alunos. 

 

Etapa 8: Código de conduta pela igualdade de gênero e respeito a todos e todas 

Nesta Etapa todos os alunos e alunas serão convidados e criar um código de conduta da 

escola no sentido de divulgar práticas positivas com relação a igualdade de gênero. Neste 

código conterão informações sobre o que se pode fazer se a prática está voltada para a igualdade 

e o que não se deve fazer se o que se espera é a equivalência na sociedade. 

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser aplicado em um mês letivo.  

  

 

Projeto 2 

 

Título: Gênero e Direitos humanos 
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Público alvo: alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

Ações e atividades de educação não-sexista têm de ser pensados e levados a cabo, pois 

eles são potencialmente formadores de todos nós para a igualdade concreta entre as pessoas 

humanas, essa que pode nos trazer mais qualidade de vida, mais felicidade e realização. 

 

Objetivo 

Discutir com os alunos a questão do sexismo em sala de aula e fora dela e apresentar 

de forma lúdica atividades que levam a compreensão da igualdade entre as pessoas e da 

necessidade do respeito para com todos. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Musicalizando o debate - Música “Amélia” de Ataulfo Alves 

Levar os alunos para uma sala ampla que tenha um bom áudio. Projetar a letra da 

Música Amélia. Ler com os alunos a letra. Passar a música para os alunos. Ao longo da música, 

questionar os alunos sobre as práticas de Amélia. Será que Amélia era realmente feliz? Será 

que as mulheres precisam agir como Amélia para serem felizes e respeitadas? 

 

Aí que saudades da Amélia  

Ataulfo Alves 

 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Nem vê que eu sou um pobre rapaz 

 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo que você vê você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 
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E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

Etapa 2: Contação de histórias 

 Os livros também podem ser bons aliados para trabalhar questões de gênero. Para fazer 

esse trabalho, será feita a contação de história dos livros 

a) “As famílias do mundinho”, de Ingrid Bisemeyer Bellinghausen; 

b) “Tudo bem ser diferente”, de Todd Parr, 

c) “Maria vai com as outras”, de Sylvia Orthof 

d) “Feminina de menina, masculino de menino”, de Márcia Leite, 

e)  “Meninos gostam de azul, meninas gostam de rosa. Ou não?”, de Nívea Salgado. 

 

Cada dia da semana terá a contação de uma história e após a contação, os alunos deverão 

discutir o texto, opinar e descrever em forma de desenho, registro escrito ou expressão oral o 

que entendeu de cada contação. 

 

Etapa 3: Teatro 

 Nesta etapa o professor e a professora irão desconstruir estereótipos, propondo um teatro 

no qual os personagens com papéis “de menino” ou “de menina” podem ser feitos por qualquer 

um, ou seja, todo mundo pode ser Lobo Mau e todo mundo pode ser Chapeuzinho. 

Os alunos e alunas irão escolher coletivamente uma fábula ou história e os alunos farão 

papel que seriam teoricamente para alunas e vice e versa. Pretende-se que ao final possa ficar 

claro que alunos e alunas podem desempenhar qualquer papel. 
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Etapa 4: Uso de tecnologia para quebrar tabus 

Levar os alunos para o laboratório e propor uma pesquisa na qual fique evidente que 

áreas como programação, construção civil, etc., que eminentemente tem homens à frente, 

podem e tem mulheres de sucesso no comando. Buscar dados como “grande invenções 

atribuídas às mulheres, etc..” 

 

Etapa 5: Conhecendo histórias e reconhecendo a igualdade 

Nesta etapa os alunos deverão ler biografias de mulheres que tiveram influências nas 

diversas áreas da sociedade, como medicina, educação, economia, política, etc. 

Feita a leitura e discussão, todos e todas deverão escrever sobre uma mulher muito 

importante nas suas vidas. 

Todas as produções serão expostas e os alunos e alunas terão a oportunidade de 

reconhecer a importância da figura feminina nas suas vidas. 

 

Etapa 6: Desenhando o respeito 

Nesta etapa, os alunos deverão utilizando-se de desenhos e pinturas, descrever o que 

esperam de um mundo sem discriminação de gênero. 

Os professores irão organizar uma mostra com os trabalhos e os pais e responsáveis 

serão convidados a participar. 

 

Cronograma 

O projeto será desenvolvido em 2 semanas.  

 

EDUCANDO EM MEIO ÀS DIFERENÇAS GESTADAS COM A IDENTIDADE DE 

GÊNERO  

 

Alex Sandro Batista do Nascimento16 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

 
16 Graduado do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

sandro.181@hotmail.com 
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Projeto 1  

 

Título: “Coisa de Menina” e “Coisa de Menino”: Meninas e meninos podem ser o que 

quiserem 

Ano: 5° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

              Esse projeto surgiu para contrapor-se a algumas posições que a sociedade impõe as 

crianças desde pequenas: que meninas só devem brincar de boneca, vestir apenas rosa e 

meninos brincam só com carrinhos e devem vestir apenas azul. Essa construção social de papeis 

acaba por, a longo prazo, até definir a escolha de uma futura profissão. Quando a criança brinca 

com algo socialmente visto como de outro gênero ela pode ser vítima de bullying e não atingir 

todo o seu potencial de crescimento cognitivo e emocional. A inversão dos papeis, decorrente 

de brincar ou gostar de atividades que socialmente são associadas ao outro sexo só é problema 

na cabeça dos adultos, para as crianças é apenas uma forma de experimentação, de se colocar 

no lugar do outro.  

Segundo psiquiatras, esse tipo de atividade (brincar ou se colocar no lugar do outro) faz 

parte do desenvolvimento infantil, não determinando nenhum tipo de comportamento ou 

orientação sexual. No entanto, o preconceito social ainda existe e muitos pais repreendem seus 

filhos devido as escolhas de brinquedos, esportes e vestuário que são socialmente caracterizados 

como de um ou de outro sexo.  

Vendo essa realidade procuramos montar esse projeto partindo da premissa que os 

papeis sociais não precisam ser fixos, que a criança pode brincar com o brinquedo que tiver 

vontade, vestir a cor que quiser e, no futuro, exercer a profissão que bem entender. Retrabalhar 

os papeis sociais masculinos e femininos permite que a criança perceba que menino pode ser 

sensível, pode chorar, não precisa ser violento nem machista; que menina não precisa seguir 

apenas as profissões que são consideradas femininas, que exigem mais emotividade e 

afetividade.    

 

Objetivo geral 

  Construir, junto com a criança, a consciência do respeito para com o colega 

independente do seu gênero, superando as imposições sociais sobre o que é ou não “coisa de 

menino” e “coisa de menina”, mostrando que o importante é desenvolver a sensibilidade e o 

potencial de cada um.  
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Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Motivação 

 Passar o vídeo “Rosa é cor de menina? Azul é cor de menino? - Começo de tudo”, 

disponível no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZGEu-F5yPoQ 

Numa roda de conversa indagar sobre o que as crianças pensam sobre as cores 

predeterminadas para menina e menino; se gostam de outras cores e se gostariam de usar outras 

cores. Refletir sobre em que outras áreas existem predeterminações sobre como ser menina e 

como ser menino. Mostrar aos alunos que essas predeterminações são construções da sociedade 

e que precisamos quebrar os preconceitos para podermos ser felizes. 

 Levar para sala de aula brinquedos considerados típicos de cada sexo: carrinho, boneca, 

bola de futebol, etc. e pedir que os alunos escolham um brinquedo. Se cada um ficar na sua 

zona de conforto, ou seja, meninas escolherem bonecas e meninos carrinhos, pedir para que 

eles expliquem por que escolheram o brinquedo. A seguir pedir que devolvam os brinquedos a 

uma caixa fechada e fazer um sorteio às cegas dos brinquedos e perguntar se os meninos que 

ficaram com bonecas brincariam com elas e se as meninas brincariam com o carrinho. Explicar 

que brinquedos, como bola, carrinho, bonecas não definem quem somos ou seremos quando 

crescermos, eles são formas da sociedade diferenciar os gêneros e não devemos ter vergonha, 

preconceito ou fazer piadinhas dos meninos que gostam de brincar de casinha, das meninas que 

gostam de jogar futebol. Apontar que, na atualidade, os jogos de computador podem ser jogados 

por qualquer gênero sem distinção e que jogos como amarelinha, pular corda, etc. são tanto de 

meninas quanto de meninos.   

 

Etapa 2: Leitura de livros 

Propor a leitura dos livros “Coisa de menina”, para as meninas e “Coisa de menino”, 

para os meninos. Depois que cada grupo ler o livro trocar para que meninas leiam “Coisa de 

menino” e os meninos leiam “Coisa de menina”. Ambos os livros foram escritos por Pri Ferrari. 

Em “Coisa de menina” a autora procura mostrar que meninas podem exercer qualquer profissão 

que queiram e “Coisa de menino” enfatiza que os meninos podem ter sentimentos, fragilidades 

e fraquezas.    
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Imagem ilustrativa das capas dos livros. Acervo do aluno pesquisador, 2019. 

 

Etapa 3: Roda de conversa 

 Roda de conversa para discutir os livros, o que entenderam de cada um e direcionar as 

questões levantadas para o tópico profissões.  

Questionar as crianças sobre o que eles pensam que querem ser quando crescerem e 

apontar que, antigamente, as profissões eram divididas por gênero, ou seja, existiam profissões 

apenas de homens e apenas de mulheres. Indagar se eles acham que isso é correto. Perguntar 

sobre a profissão do pai e da mãe dos alunos. Será que existem profissões em que apenas 

homens podem ser contratados ou apenas mulheres, ou será que hoje, com toda a tecnologia 

que temos essa diferença entre os sexos nas profissões está acabando?  

 Sugerir a escrita de uma redação com o tema: O que eu quero ser quando crescer... Nessa 

redação os alunos poderão apontar as profissões que acham mais interessantes e que, no 

momento, gostariam de seguir, justificando suas escolhas.  

 Socializar as redações por meio de um varal ou outra metodologia de exposição da 

produção dos alunos.  

 

Etapa 4: Atividades  

 Sugerir uma pesquisa sobre as profissões que antes eram apenas masculinas e que agora 

também tem mulheres exercendo e vice-versa. Para tanto o professor pode levar os alunos para 

o laboratório de informática e dividi-los em grupos para pesquisar o tema. Sugestões de sites 

sobre o tema:  

https://capricho.abril.com.br/vida-real/15-profissoes-machistas-ainda-dominadas-por-homens/  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip8c-l-NbgAhVJI7kGHQNEBjcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/noticias/?p=22458&psig=AOvVaw1ojDjtYkEvayAmB0Bs3evW&ust=1551185992455606
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http://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/homens-que-exercem-profissoes-

predominantemente-femininas-14102018 

 

 Socializar a pesquisa e propor que se faça um painel com as profissões que atualmente 

mulheres e homens podem exercer e que não são aqueles que até a pouco tempo eram exercidos 

tradicionalmente por mulheres e homens. 

Obs.: Os alunos devem fazer também um painel com as novas profissões masculinas como: 

manicure, diarista, professor de educação infantil, enfermeiro, dançarino de balé, babá, etc.  

 

 Depois de fazer a pesquisa e apresentar os painéis pedir aos alunos que releiam suas 

redações (feitas no início do projeto) e se questionem se, com os novos conhecimentos 

adquiridos, gostariam de mudar alguma das profissões escolhidas. Se algum aluno quiser 

acrescentar ou mudar uma profissão pedir para que refaça a redação.  

 

Etapa 5: Peça teatral 

 Propor aos alunos que montem uma peça sobre as novas profissões de mulheres e 

homens. Essa peça pode ser uma encenação dos livros ou os próprios alunos podem montar 

diálogos, ou paródias que músicas que falem sobre as profissões. A peça ou musical deve ser 

ensaiada e contar com a colaboração dos pais para as fantasias. A apresentação da peça deve 

ser antecedida de uma visitação ao varal de redações e aos painéis das profissões.  

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 3 semanas, mas pode demandar mais 

tempo dependendo da turma.  

 

 

Projeto 2 

 

Título: Todos tem direito a um nome 

Ano: 5° ano do ensino Fundamental 

Introdução 

   Esse projeto foi pensado para promover a valorização e respeito ao nome, sobrenome, 

apelido, para que os alunos respeitem colegas que usam nome social e que nem todas as pessoas 

gostam do seu nome ou de ter apelidos.  
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 O nome social é uma realidade legal no Brasil e  

   

é definido como a adoção/ adequação do senso de identificação do sujeito 

referenciando o nome que o representa, evitando a exposição desnecessária do 

indivíduo, o constrangimento de ser tratado de uma forma que não condiz com 

sua condição humana, psicológica, moral, intelectual, emocional e que não o 

representa. Tem por objetivo o reconhecimento social e individual segundo 

o Art. 16 do Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendidos o prenome e o sobrenome. 

      Algumas entidades já regulamentaram o uso do nome social, 

independentemente da autorização judicial para troca de nome 

nos documentos civis de funcionários de órgãos públicos, tais como a 

Administração Pública Federal, regulado pelo Decreto nº 8.727 de 28 de abril 

de 2016, que “dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 

identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional”. (NOME 

SOCIAL, 2019, p. 01) 

  

  Ainda há muito preconceito hoje contra nomes diferentes, apelidos e nome social dentro 

da sala de aula, e cabe aos professores trabalhar e agir contra esse tipo de preconceito que pode 

produzir marcas na vida da criança. 

 

 Objetivo Geral 

 Desenvolver a consciência de que é direito de toda criança ter um nome e uma 

nacionalidade, assim como a necessidade de chamar o colega pelo nome que ele goste, pelo seu 

nome social ou apelido, pelo qual ele se sinta melhor permitindo o auto reconhecimento como 

sujeito importante que possui um nome que é só seu.  

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Motivação 

O professor deverá disponibilizar para os alunos a imagem abaixo:

 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02#art-16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8727.htm
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Imagem ilustrativa. Disponível em: http://www2.uol.com.br/ecokids/dircrian/dircri03.htm 

Acesso em: 02 abr. 2019 

 

           Realizar com a turma a leitura do 3° princípio da Declaração do Direito da Criança e do 

Adolescente. Explicar que esse direito foi criado para garantir a todos, o direito de ter um nome 

e uma nacionalidade. Conversar com a turma sobre o que isso significa. Apontar que o direito 

a um nome e nacionalidade se inicia no nascimento e quando a criança é registrada ele aparece 

em sua Certidão de Nascimento.  

           Pedir para responderem no caderno de história, as questões a seguir: 

• Nome completo 

• Nome do país onde nasceu  

• Nacionalidade 

• Significado do seu nome 

• Quem escolheu o seu nome  

• Você gosta do seu nome 

  A atividade deve ser enviada para casa pois, caso não saibam alguma resposta, podem 

pedir auxílio aos pais.  

 

Etapa 2: Vídeo e roda de conversa 

 Socializar as informações e passar vídeo:  “3° princípio- Gente tem sobrenome – Canção 

dos direitos das Crianças”, disponível no YouTube:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Op37XBq23SE  

      Fazer uma roda de conversa sobre o vídeo: O que eles acharam? Apontar que nem todo 

mundo gosta do seu próprio nome e que esse é um motivo para usar apelidos e mudar de nome. 

Qual outros motivos levariam uma pessoa a mudar de nome? Apontar que algumas pessoas 

mudam de nome quando entram para o mundo da música, da televisão, ficam famosas ou 

mudam de gênero sexual. E que outras mudam de nome por não se identificar com o nome com 

o qual nasceram. Perguntar se conhecem alguém que usa um nome diferente; se eles gostariam 

de ter outro nome.  

Pedir uma pesquisa sobre pessoas que usam nomes diferentes do nome real.  

 

Etapa 3: Atividades  

http://www2.uol.com.br/ecokids/dircrian/dircri03.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Op37XBq23SE
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 Socializar a pesquisa e fazer um painel com os nomes levantados apontando o nome real 

e o nome profissional.  

 

  

Bruna Marquezine 

Nome real: Bruna de Reis 

Maia 

Paolla Oliveira 

Nome real: Caroline 

Paola Oliveira da Silva 

Anitta 

Nome real: Larissa de 

Macedo Machado 

Exemplo de painel com nome social e nome real de famosos. Aluno pesquisador, 2019 

    

   Apontar que os famosos, artistas, cantores, escritores, etc., mudam de nome assim como 

quem tem nomes muito diferentes e que não gostam de seus nomes. Trabalhar gênero textual: 

Tirinha  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEw-LXsLHhAhXbIbkGHVjgAZQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.altoastral.com.br%2Fnome-verdadeiro-dos-famosos%2F&psig=AOvVaw3fRQU5FWsvzLFjTP4f961p&ust=1554293454829600


96 

 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: http://www.ilafox.com/2010/04/meu-querido-nome-

diferente.html Acesso em: 02 abr. 2019.  

              

Fazer a leitura da tirinha. Discutir a tirinha: porque Ila acha o nome dela querido e 

diferente. Pedir para responderem: Que outro nome gostariam de ter?  

Propor a brincadeira de escolher um nome diferente do seu gênero: os meninos escolhem 

um nome de menina e as meninas de menino. E se pudessem escolher um apelido, qual seria? 

Durante a brincadeira as crianças podem cantar a música “O nome dela é Jenifer” e ir trocando 

o nome da protagonista da música a medida que cada criança for escolhendo um nome de 

menina ou de menino para si.  

Nessas atividades é importante que o professor argumente a necessidade de respeitar o 

outro quando ele não gosta do seu nome ou apelido e mostrar que nomes podem mudar.  

 

Etapa 4: Criando uma tirinha  

             Criar uma tirinha sobre seu nome real e qual nome de menina/menino e apelido 

gostariam de ter. Essa atividade pode ser feita em grupos no laboratório de informática. As 

tirinhas depois de corrigidas e ilustradas podem ser divulgadas no blog da escola.  
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Cronograma 

             O projeto poderá ser trabalhado em 2 semanas letivas, dependendo do rendimento da 

turma, poderá ser prolongado.  

 

Referências 

NOME SOCIAL. Disponível em: http://prceu.usp.br/uspdiversidade/nome-social/ Acesso em: 

02 abr. 2019.  

 

 

2.1.4 Sugestões de projetos de aula: Tema Bullying 

  As questões sobre bullying tem chamado a atenção da sociedade e devem ser debatidas 

de forma transversal a fim de se construir uma cultura e paz e respeito nas escolas. Os agentes 

e as formas de bullying começam na escola mais podem ter consequências sociais e devem ser 

combatidas para que não tenhamos mais a violência física, psicológica e virtual que afetam as 

crianças e adolescentes.   

 A Lei 13185, de 06 de novembro de 2015 afirma que  

 

§ 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 

( bullying ) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo 

que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra 

uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando 

dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 

partes envolvidas. (BRASIL, 2020) 

 

 Seja na forma de intimidação constante física, psicológica ou virtual o bullying gera 

consequências que podem ir da evasão escolar, passando por notas baixas e desinteresse do 

aluno pela escola até casos de suicídio e violência contra o outro.  

 A escola deve estar atenta aos casos de bullying e agir para que eles não aconteçam, 

levando as crianças e jovens e refletirem sobre essas ações e como elas podem ser prejudiciais 

tanto para o agressor quanto para o agredido.  

 

Referências  
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BRASIL. LEI 13185, de 06 de novembro de 2015. Institui o Programa de Combate à 

Intimidação Sistemática (Bullying). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm Acesso em: 11 jul. 

2020.  

 

2.1.3 Sugestões de projetos de aula: Tema Bullying 

  

 O bullying é uma situação que tem preocupado educadores e pesquisadores de diferentes 

áreas pois, a violência física e psicológica sistemática pode gerar consequência de curto, médio 

e longo prazo na vida de todos os envolvidos: agressores, vítimas e observadores.  

 A prevenção por meio de ações que envolvam toda a comunidade escolar é a melhor 

saída para inibir, diminuir e extinguir casos de bullying presencial e virtual (ciberbullying). As 

diferentes formas de bullying, apontadas na lei 13185, de novembro de 2015, devem ser 

combatidas, discutidas e entendidas para que se crie uma atmosfera de paz dentro e fora das 

escolas. Para tanto a instituição deve trabalhar as temáticas ligadas ao bullying de forma 

transversal e constante.  

 

BRASIL. Lei 13185, de 6 de novembro de 2015. Institui o Programa de combate a 

intimidação sistemática (Bullying). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htmAcesso em: 20 jul. 

2020.   

 

CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Joseane do Carmo Mascarenhas17 

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

  

Projeto 1 

 
17 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo-M.G. E-mail: 

joseane.mascarenhasjcm@gmail.com 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm
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Título: Bullying: Não é legal! 

Ano: 4° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

Este projeto visa trabalhar o bullying com os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental 

através do diálogo para que possam refletir, saber identificar essas práticas, como combatê-las 

e formas de prevenção. 

Para Meotti e Perícoli (2018, p. 03), 

 

A escola deve proporcionar meios que facilitem o bem-estar dos estudantes, 

e, na sala de aula, essa função é desempenhada pelo professor, corroborando 

assim o processo de ensino/aprendizagem. O professor assume um papel 

relevante na prevenção e combate de atitudes discriminatórias pois, suas ações 

podem ou não ocasionar situações propícias a essa prática; sua postura foi 

analisada de forma que possamos chegar a uma conclusão imediata acerca do 

tema.  

 

A escola é um espaço de aprendizagem e desenvolvimento fisco, cognitivo e emocional, 

os alunos que a compõe são distintos entre si, seja por limitações ou pela personalidade, devido 

a isso, durante as interações sociais podem surgir problemas que levem à prática de bullying, 

cabe ao professor ter postura e autoridade para lhe dar com essas situações e resolvê-las da 

melhor forma possível.  

 

Objetivo geral 

Fazer uma reflexão sobre o bullying no espaço escolar. 

 

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido em quatro etapas, sendo elas: 

Etapa 1: Dinâmica da maçã  

Dinâmica: 
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➢ Antes de ir para a sala, a educadora deve pegar duas maçãs e jogar uma delas algumas 

vezes no chão sem alterar sua aparência por fora para que seus alunos não distinguirem 

a diferença entre as duas; 

➢ Na sala, os alunos devem ser instruídos pela professora a falar palavras negativas e 

ofensas para a maçã que foi jogada no chão e elogios para a outra maçã. 

➢ Após isso, a professora deve partir as frutas ao meio e mostrar aos alunos para que vejam 

como estão por dentro. 

                              

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/professora-da-licao-sobre-

bullying-usando-duas-macas/ Acesso em: 25 abr. 2018. 

 

Etapa 2: Roda de conversa 

A professora deve direcionar a conversa para os seguintes pontos e abordará temáticas 

pertinentes que surgirem durante esse momento: 

• O que entenderam sobre a dinâmica; 

• Como se sentiram ao falar palavras ofensivas e elogios as duas maçãs; 

• Relacionar a dinâmica com o bullying; 

• Relatar episódios em que sofreram ou praticaram bullying e como se sentiram; 

• Tipos de bullying existentes; 

• Formas de identificar e combater esse tipo de agressão. 

 

Etapa 3: Produção textual 
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A professora deve propor aos alunos que escrevam um texto com o intuito de refletir 

sobre o tema em questão.  

 

Etapa 4: Painel: É legal/ Não é legal 

Os alunos devem montar um painel com palavras e frases que são legais e não são legais 

para falar ao próximo, devem também explicar o motivo das escolhas. O painel pode ser 

ilustrado de acordo com a criatividade da sala e pode ser usado para lembrar das boas maneiras 

de socialização na escola ou em casa. 

 

Cronograma  

Esse projeto terá duração de uma semana. 

 

Referências 

MEOTTI, Juliane Prestes. PERÍCOLI, Marcelo. A postura do professor diante do bullying 

em sala de aula. Disponível em: 

http://revistas.cua.ufmt.br/index.php/revistapanoramica/article/viewFile/518/155 Acesso em: 

19 mar. 2018. 

 

Projeto 2 

 

Título: Escola e comunidades unidos para combater o bullying! 

Público alvo: 5° ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

Esse projeto tem como objetivo integrar a comunidade e a escola, para que juntos 

combatam o bullying. 

 

A família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência de 

desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independente do arranjo familiar ou da forma como vem se estruturando. É a 

família que propicia os aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao 

http://revistas.cua.ufmt.br/index.php/revistapanoramica/article/viewFile/518/155
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desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um 

papel decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são 

absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de 

solidariedade (KALOUSTIAN, 2011, p.12). 

 

Embora o aluno passe a maior parte do tempo em uma escola e a maioria dos pais ou 

responsáveis trabalhem, é vital a participação e colaboração da família na vida escolar das 

crianças, pois aliados com a escolas, podem resolver conflitos logo que aparecerem, evitando 

assim, maiores problemas futuramente.  

 

Objetivo geral 

Conscientizar a escola e a comunidade sobre as consequências da prática de bullying 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Sessão de cinema 

A professora deve passar o filme: “Um grito de socorro” e em seguida propor uma 

análise crítica sobre o que assistiram em relação à palestra. Essa análise pode ser feita tanto em 

discussão em uma roda de conversa, pequenos grupos ou produções textuais individuais.  

 

Etapa 2: Pesquisa 

Nessa etapa, a professora levará seus alunos ao laboratório de informática da escola para 

que pesquisem, em duplas, sobre notícias de casos de bullying tanto tradicionais quanto feitos 

pela internet. Em seguida farão uma roda de conversa para apresentar os resultados encontrados.  

 

Etapa 3: Combatendo as práticas de bullying 

Visando combater essas práticas, os alunos devem confeccionar cartazes com desenhos 

e frases que transmitam valores, incentivo à denúncia do bullying e auto estima, seus cartazes 

devem ficar expostos nas paredes da escola para que os demais alunos possam ver. 
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Etapa 4: Montando uma peça 

A professora irá propor aos seus alunos que criem uma peça teatral que mostre a 

importância da presença da escola e dos responsáveis para combater o bullying e cyberbullying. 

Para isso vão dividir-se em grupos e realizar pesquisas, se necessário, sobre o tema, e as 

melhores ideias escolhidas democraticamente farão parte da história. Essa etapa terá duração 

de no mínimo quinze dias para que os alunos possam se preparar para a apresentação.  

 

Etapa 5: Culminância 

Com o intuito de finalizar o projeto, a professora, em um sábado letivo ou outro dia que 

permita a participação da comunidade com na escola, deve promover uma palestra sobre as 

práticas de bullying, com o objetivo de informar sobre os tipos, suas consequências, como 

identificar os agressores e as vítimas. 

Após a palestra, haverá um momento onde todos podem tirar suas dúvidas sobre a 

temática e em seguida serão convidados para verem as produções dos alunos e a peça teatral.  

 

Cronograma 

Esse projeto terá duração de um mês.  

 

Referências 

KALOUSTIAN, Silvio Manoug. Família brasileira, a base de tudo. 10. ed. São Paulo: Cortez, 

2011.                                                                                                                               

 

O BULLYING CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE 

ESCOLAR    

Rosa Cristina Garcia18 

Me. Termisia Luiza Rocha (Orientadora) 

 
18 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo-M.G. E-mail: 

rosacristina122016@gmail.com 
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Projeto 1 

Título: Combatendo todo tipo de Bullying na escola 

Público alvo: alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

A prática do bullying tornou-se algo comum nos espaços educacionais, provocando cada 

vez mais atitudes violentas, tantos dos agressores, como das vítimas. Discutir as questões 

ligadas à prática do bullying com toda a comunidade escolar, é importante, pois, proporciona a 

reflexão e evita que novos casos de bullying ocorra nas unidades escolares. Este projeto 

pretende atuar, tanto com os alunos, como pais e responsáveis, buscando medidas educativas 

que combatam as ações de violência na escola. 

 

Objetivo 

 Discutir sobre o bullying em suas diferentes versões, procurando apontar medidas 

educativas que o combatam dentro e fora da escola 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Roda de conversa para levantar as causas do problema 

Neste momento é importante esclarecer sobre o que é o bullying e as consequências do 

mesmo. A conversa deve ser descontraída sem chamar a atenção, sem focar diretamente no 

problema. 

Para surtir efeitos positivos os alunos precisam sentir-se à vontade para falar livremente 

sobre o assunto mesmo sem que se aflorem as situações conflitivas. 

 

Etapa 2: Dinâmicas de Grupo 

Dividir a turma em grupos de 5 ou 4 participantes cada. Entregar para cada grupo uma 

folha de sulfite e canetas coloridas. 

Explicar que cada componente do grupo só poderá fazer um traço de cada vez para 

executar o barco e que quando terminar o seu traço deve passar a folha para o próximo colega 
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que por sua vez irá executar o traço que lhe cabe. Por exemplo: O primeiro participante faz o 

traço que se refere à parte de baixo no barco, cabe então ao próximo participante fazer uma das 

laterais. E assim por diante até que todos possam ter executado sua parte e o barco esteja, 

totalmente, desenhado. 

Pedir para que iniciem a atividade. Enfatizar que cada grupo deve ter seu desenho pronto 

no prazo máximo de 2 minutos. 

Após a execução da atividade verificar se todos completaram o desenho e qual grupo a 

terminou mais rapidamente. (A tendência é que todos os grupos terminem rapidamente e não 

tenham dificuldade para executar a tarefa). 

Agora, explicar que isso foi apenas um ensaio e que irão novamente fazer o desenho do 

barco, só que agora serão estabelecidas algumas características para cada participante como 

descritas a seguir. (colocar na lousa ou levar um cartaz). 

Participante 1- É cego e só tem o braço direito. 

Participante 2- É cego e só tem o braço esquerdo. 

Participante 3- É cego. 

Participante 4- É mudo. 

Participante 5- Não tem os dois braços. 

 

Obs: 1. Essas combinações são feitas de acordo com o número de participantes de cada grupo, 

podendo ser acrescentadas ou retiradas dificuldades. O facilitador pode levar fitas para prender 

a mão ou mãos dos participantes que não podem usá-las, pois estes tendem a não respeitar as 

instruções até mesmo por ato reflexo. Outras combinações podem ser feitas: cego e surdo, só 

tem o braço esquerdo, etc. 

Depois de explicado quais serão as dificuldades dos membros do grupo, pedir para que 

estabeleçam quem irá assumir qual característica, entregando as vendas para os que serão cegos, 

tiras de pano para amarrar os braços que não deverão utilizar e tapa ouvidos para os surdos. 

Quando todos estiverem prontos, estabelecer o tempo de 4minutos para que executem a tarefa. 

2. O facilitador deverá permanecer em silêncio, apenas observando o trabalho. Caso 

alguém solicite ajuda ou informações, reforçar as instruções já ditas sem dar outras orientações. 

Caso algum participante faça perguntas do tipo está certo? Pode fazer assim? Deixar o grupo 
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decidir. Não deve interferir. Estas situações poderão ser retomadas no momento de debate, para 

análise e como ilustração para outros comentários. 

 

Etapa 3: Aprofundando o tema com o estudo de uma cartilha 

Nesta etapa os alunos terão acesso a uma cartilha explicativa sobre o bullying. 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: http://ensinandopaz.blogspot.com/2011/06/cartilha-bullying-nao-

e-brincadeira.html Acesso em: 18 set. 2018.  

  

No primeiro momento os alunos estarão em círculos e cada um irá receber uma cópia 

da cartilha a ser estudada em sala de aula. Deixar os alunos manusearem a cartilha. Conduzir a 

leitura da cartilha usando a técnica de pausa protocolada. 

Ao final da leitura fazer perguntas como “o que é o bullying?” “Quem sabe de alguém 

que sofreu bullying”? “Alguém da turma já cometeu bullying?”. Ouvir os alunos, citar casos e 

permitir que as crianças apresentem casos e comentem sobre o que acham desses 

acontecimentos. 

 

Etapa 4: Construção de uma história em quadrinhos para combater o bullying 

Nesta etapa os alunos serão convidados a criar uma história em quadrinhos que fale 

sobre o que é o bullying, como acontece, exemplos de bullying e incentivo aos alunos que sofre 

tal prática para abrirem-se com os professores e com os familiares. 

http://ensinandopaz.blogspot.com/2011/06/cartilha-bullying-nao-e-brincadeira.html
http://ensinandopaz.blogspot.com/2011/06/cartilha-bullying-nao-e-brincadeira.html
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Os alunos precisam ter plena consciência e atitude crítica frente ao tema, por este motivo 

as discussões sobre esta temática são muito importantes e necessárias. Os alunos podem realizar 

a confecção de suas histórias utilizando somente papel e lápis. Mas para estas histórias 

utilizarem recursos digitais e impressos. 

A confecção de histórias em quadrinhos possibilita uma interação com outras disciplinas  

do currículo. Pode-se, por exemplo, realizar uma parceria com o profissional de artes da escola 

para uma mediação no processo de realização da confecção destas. 

Antes de começar a escrita os alunos precisam escolher os seguintes itens: 

1. Roteiro para construção da história: os alunos irão escolher os personagens da história 

a ser contada. Através da escolha dos personagens é que a história em quadrinhos ganha 

vida. Eles conduzem o enredo das histórias e permitem que através de suas falas ou 

ações a história aconteça. Nas histórias envolvendo as situações de Bullying os 

personagens podem ser alvos, autores ou observadores. Os alunos poderão expressar 

seus sentimentos através dos personagens. 

2. Balões: São criados especialmente para as histórias em quadrinhos. Podem ser de vários 

tipos: Pensamentos, falas, emoções ou outros sentimentos. O formato deles são bem 

variados. Como no exemplo abaixo: 

3. Cenários: São os locais onde as histórias acontecem. Eles podem ser internos ou 

externos. Os cenários podem representar os locais onde os personagens envolvem-se 

nos enredos das histórias. 

4. Onomatopeias: São palavras que podem remeter a ação dos personagens, como socos, 

ruídos de ordem interna ou externa, sons de animais, ou, por exemplo, uma queda de 

algum objeto ou de uma pessoa. Eles podem ser: SOCK –quando acontece um soco; 

POW- briga; TIC TAC- barulho de relógio; CRASH- quando alguma coisa quebra.  

5. Quadros: Estabelecem os limites dos acontecimentos. Podem ter vários tamanhos e 

formatos, dependem da exigência e do conteúdo das histórias. Os quadros não precisam 

obedecer a uma regra de tamanho, em sua maioria, eles vão se adequando ao roteiro da 

história. Algumas histórias em quadrinhos podem ter mais ou menos quadros, 

dependendo do tamanho das narrativas ou ainda de acordo com o conteúdo que se queira 

passar. Desta  forma, cabe ao professor ou ao aluno estabelecerem em acordo mútuo, a 

quantidade de quadros que devem ser colocados nas suas histórias.  

Terminada a seleção, os alunos irão iniciar o rascunho das suas histórias. A produção 

de histórias em quadrinhos pode ser realizada de várias formas: desenhando, pintando, 

escrevendo ou ainda interagindo estes elementos. 
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Cada aluno fará o seu trabalho individualmente e após o término os alunos irão socializar 

as histórias. Os professores devem disponibilizar as informações necessárias para o 

desenvolvimento das mesmas. A criatividade fica por conta dos alunos, que serão os grandes 

artistas neste momento. Estimular a criatividade não é tarefa simples, porém, neste quesito, 

nossos alunos podem ser verdadeiras revelações e nos surpreender a todo momento. 

O mais importante, porém é que o aluno possa expor seus sentimentos e se a situação 

deste aluno for um sofrimento a partir das situações de violência, que ele possa dividir estes 

sentimentos com alguém. 

 

Etapa 5: Construindo um GIBI 

Nesta etapa os alunos apresentarão as histórias criadas em sala de aula, inclusive para 

outras turmas na escola. O professor irá propor juntar todas as histórias e criar um Gibi para a 

turma. Todos os alunos poderão opinar sobre o título da revista da turma. Proporcionar a leitura 

de todas as histórias entre os alunos. 

Indicar a ordem das histórias em quadrinho. Fazer a diagramação do gibi da turma, 

scanear a revista e apresentar a mesma no projetor de multimídia para todos os alunos verem a 

produção final. 

 

Etapa 6: Dramatizando uma história em quadrinhos 

Nesta etapa os alunos irão eleger uma história em quadrinho, criada pelos alunos e que 

conste no GIBI da turma para ser encenada pelos alunos. Fazer uma eleição com a turma. 

Estabelecer critérios para eleger os personagens. Ler a história. Imaginar o figurino com os 

alunos. Dividir as tarefas com a turma, como personagens, responsáveis pelo som, responsáveis 

pelo figurino, etc... 

Agendar os ensaios e a data de apresentação da história em forma de teatro. 

No dia da apresentação tirar fotos e entrevistar os alunos sobre o que acharam da criação 

da história, a encenação, aos aspectos difíceis, fáceis, etc... 

 

Cronograma 

Será realizado em três semanas letivas.  
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Projeto 2 

Título: Hora de falar de Bullying: construindo rotinas na sala de aula 

Público alvo: alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O projeto tem como objetivo mostrar aos alunos o que é um blog e criar um blog com 

os alunos utilizando a tecnologia. Pleiteamos um maior envolvimento dos educandos na medida 

em que eles serão protagonistas deste instrumento de fácil acesso e grande visibilidade. Além 

disso, neste espaço os alunos poderão exercitar sua criatividade para falar sobre o bullying, ao 

mesmo tempo que aprendem e ensinam uns aos outros.  

Os meios eletrônicos chamam a atenção dos jovens e uma versão eletrônica do bullying 

ocorre nestes espaços, o cyberbullying. Trata-se do bullying que ocorre nos e pelos meios 

eletrônicos, com o uso de mensagens difamatórias ou ameaçadoras que circulam por e-mail, em 

sites, em blogs (os diários virtuais), nas diversas redes sociais e mesmo por mensagens enviadas 

por aparelhos celulares. 

Nesta situação as pessoas envolvidas não estão cara à cara e com o anonimato vê-se o 

aumento da crueldade dos comentários e das ameaças, porém seus efeitos podem ser tão graves 

ou piores quanto o da humilhação face a face. Esse tormento que é a agressão pela internet faz 

com que a criança e o adolescente humilhados não se sintam mais seguros em lugar algum, em 

momento algum.  

Por esse motivo a ideia do blog parece-nos efetivamente eficaz. Além do envolvimento 

dos alunos, o alcance das ações de disseminação do respeito às diferenças tende a ser maior. 

Um dos motivadores pode ser receber relatos de práticas de bullying e respostas de 

solidariedade e apoio a alunos que sofreram este tipo de violência. 

 

Objetivo geral  

Conhecer os tipos de bullying, com enfoque no bullying contra pessoas com deficiência 

e propor ações de combate a ele por meio de rotinas na escola e fora dela.   

 

Desenvolvimento 
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Etapa 1: Conversando sobre deficiência 

Nesta etapa serão apresentados alunos os diversos tipos de deficiência e a cada turma 

será pedida uma pesquisa. Todos os alunos terão que apresentar a pesquisa em forma de 

cartazes. É interessante que os alunos priorizem pesquisas positivas que realcem as 

potencialidades dos alunos com restrições físicas. Os pais devem ser convidados. 

 

Etapa 2: Criando um jornal da escola sobre inclusão 

Conversar com os alunos sobre como criar um jornal. Convidar um técnico da escola ou 

da superintendência regional de ensino para auxiliar neste processo. 

Em sala de aula os alunos irão escolher o nome do jornal e criar os dizeres iniciais do 

mesmo. Os textos e as colunas serão divididos entre as turmas e terão um professor revisor. 

 

Etapa 3: Apresentando o jornal para a escola 

Depois de criado o jornal, será alimentado com as notícias escolhidas pelos alunos. O 

jornal estando inicialmente preparado será apresentado as demais turmas da escola. Os alunos 

irão mostrar o conteúdo do jornal (que terá as produções feitas em sala de aula) e outros 

selecionados pelos alunos, aprovados coletivamente e inseridos no mesmo. 

No jornal deverá estar disponível o GIBI da turma que poderá ser integralmente 

mostrado durante a apresentação para as demais turmas da escola. 

 

Cronograma 

Será realizada em duas semanas letivas.  

 

2.1.4 Sugestões de projetos de aula: Tema Diversidade cultural 

 

A temática da diversidade cultural é foco de História e cultura afro-brasileira e indígena 

que é um tema obrigatório em todos os níveis de ensino. A Lei 11645, de 10 de março de 2008 
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aponta no artigo 2 que: “Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (BRASIL, 2020) Essa 

recomendação não diverge da nossa classificação de colocar a temática no tópico de Temas 

Transversais pois envolve ética, cidadania, pluralidade cultural e respeito ao outro.   

Discutir o preconceito racial e criar espaços e tempos para a construção de uma 

identidade negra positiva contribui para que a criança reflita sobre os preconceitos que traz de 

casa e se torne um cidadão mais crítico das estéticas e ideologias socialmente aceitas.  

 

Referências  

BRASIL. Lei 11645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm Acesso em: 11 jul. 

2020.  

 

DIVERSIDADE RACIAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Laura Aparecida Cabral Braz19  

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Beleza das cores: cada família é diferente 

Ano: 4° ano do Ensino Fundamental 

Introdução  

A Educação do século XXI deve pautar-se pelo respeito ao outro, pela busca da 

construção de uma cultura de paz nas escolas e fora delas que diminua o preconceito racial e 

 
19 Graduada do Curso de Pedagogia 2029. UNIFUCAMP, Monte Carmelo-M.G. E-mail: lauraacb@outlook.com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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social a que muitos brasileiros estão submetidos pela cor da sua pele e/ou pela sua baixa 

condição econômica    

 

A escala e a radicalidade da questão racial no Brasil podem ser consideradas 

condições fundamentais não só da luta pela eliminação do preconceito racial, 

mas também da transformação da sociedade brasileira como um todo e, 

fundamentalmente, da verdadeira construção de uma sociedade nacional, 

articulada, viva, em movimento, que a sociedade civil e o Estado 

desenvolvam-se de forma articulada e fluente e que “população” se transfigure 

em “povo”, no sentido de que o povo se constitui quando se compõe de 

“cidadãos”, de pessoas situadas e integradas, participantes e ativas, em todas 

as esferas da sociedade, públicas e privadas.” (IANNI et al., 2005, p.9). 

 

A sociedade brasileira precisa combater desde cedo as manifestações de preconceito 

dentro e fora da escola se quiser que as novas gerações sejam mais tolerantes com as diferenças 

e professem a diversidade cultural no seu cotidiano. 

 

Objetivo geral 

Trabalhar a diversidade em sala de aula com os alunos e, assim, diminuir o preconceito 

entre eles, aprendendo a respeitar os colegas. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

O professor dará início ao projeto em sua primeira aula, indagando questões sobre a 

origem de cada um, o aluno irá pensar e pesquisar em casa com seus familiares. O professor 

deve enfatizar que cada família é diferente da outra, seja por suas tradições, formação ou etnia. 

O professor irá pedir que levem fotos de suas famílias para a próxima aula. 

 

Etapa 2 

Com as fotos os alunos, com a ajuda do professor, irão montar um painel para exporem 

no dia da família, gastando duas aulas para fazerem os recortes e colagens no mural. 
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Etapa 3 

O professor explicará para os alunos que acontecerá um desfile para o dia da família, e 

para as famílias que quisessem participar, precisariam fazer a inscrição na coordenação da 

escola. Após encerramento das inscrições, será realizado uma reunião durante a aula onde seria 

passado todas as informações, como o dia do desfile, local, horário, entre outras coisas.  

 

Etapa 4 

Os participantes do desfile terão um ensaio para saber como vão se posicionar, o 

momento em que cada um entrará e desfilará. 

 

Etapa 5 

Com o palco organizado e todos em seus devidos lugares, o painel será exposto, e o 

desfile acontecerá. No final irão homenagear as famílias pelo dia e irão presentear todas famílias 

que estiverem presentes, e que desfilaram naquele dia. 

 

Etapa 6 

Para finalizar o projeto, o professor irá orientar que os alunos escrevam sobre a 

diversidade das famílias que estiverem presentes naquele dia, e sobre o que mais os 

interessaram. 

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 08 dias letivos.  

 

Referências  

IANNI, Octavio; SILVA, Benedita da; SANTOS, Gevanilda; SANTOS, Luiz Alberto Silva 

(org.) O negro e o socialismo. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005. 
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Projeto 2 

 

Título: Caras e cores 

Ano:  5º ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

O projeto Caras e cores mostra a diversidade das etnias no Brasil e no mundo. Cada cor 

significa um tempo, uma história, uma cara ou cor. Sabemos que a vida tem a cor que cada 

cidadão tem. Com isso o projeto foi pensado com o intuito de mostrar a todos que sua cor é 

algo incrível que deve ser valorizada em sua diversidade.  

O Brasil é um país com diversidades de cores de pele em decorrência da miscigenação 

de etnias ao longo da história. E até mesmo difícil classificar as pessoas pela cor da sua pele 

pois existem inúmeros matizes de negros, brancos, pardos, índios e amarelos. Apesar disso, 

ainda temos dificuldade de trabalhar a diversidade de tons com as crianças e quando não o 

fazemos elas não conseguem se identificar ou mesmo fazer um autorretrato que seja mais 

próximo da sua realidade. Percebendo essa diversidade algumas marcas de lápis e de 

maquiagem já tem produtos que atendem as necessidades brasileiras e esses produtos podem 

auxiliar a criança a melhorar sua autoestima.  

 

Objetivo geral  

Perceber a diversidade das raças de modo significativo para que os alunos compreendam 

a necessidade do respeito. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Na primeira aula o professor irá levar imagens de diferentes pessoas, de diferentes raças; 

por exemplo, pessoas negras, brancas, albinas, amarelas e indígenas. Os alunos poderão analisar 

suas características, como a assimetria facial, presença ou não de melanina na cor da pele, entre 

outras características para instigar os alunos. Para a próxima aula, o professor pedirá aos alunos 

para levarem cartolina, cola e tesoura para desenvolverem um trabalho diferente.  
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Etapa 2 

Na segunda aula, o professor levará um espelho para cada aluno fazer um autorretrato, 

observando suas características. Após isso, o professor irá pedir que peguem o material para 

utilizarem no trabalho, sendo a proposta de transcreverem para a cartolina como eles se viam 

no autorretrato utilizando cores diversas como quisessem, e para ajudar, o professor levaria 

caixas de lápis de cor onde já utilizam das novas cores, cores de pele20. 

Necessitariam de mais uma aula para desenvolverem seus trabalhos.  

 

Etapa 3 

Na quarta aula, os alunos junto com o professor, irão fazer uma exposição desses 

trabalhos. Cada aluno ficará em frente ao seu, para que todos pudessem conhecer os autores 

daquele trabalho e caso alguém tivesse dúvidas sobre ele, o aluno poderia explicar. No final o 

professor irá tirar foto de cada aluno ao lado de seu autorretrato para que na próxima aula eles 

posam ver como eles se veem de verdade.   

 

Cronograma 

O projeto será desenvolvido em 05 dias letivos. 

 

A PEDAGOGIA DE PROJETOS APLICADA AO ENSINO DE CULTURA AFRO-

BRASILEIRA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL   

 

Vanusa Luiza da Silva21 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 
20 Uma das empresas que tem propostas para a novas cores que celebrem a diversidade de raças é a Faber-Castell, 

com sua linha Ecolápis Caras & Cores. O professor pode usar esses ou outros lápis e combinações de cores para 

mostrar a diversidade que se tem no Brasil.    
21 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

luizavanusa@hotmail.com 
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Projeto 1 

 

Título: Personalidades afrodescendentes que fizeram história  

Turma: 5° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

A obrigatoriedade do ensino de história e cultura da África de dos afrodescendentes 

levantou questionamentos sobre como valorizamos ou não a contribuição dos negros na história 

do Brasil e abriu a possibilidade de se conhecer personalidades que participaram de momentos 

decisivos na história política, econômica e cultural do país. Muitos alunos não conhecem as 

contribuições dos afrodescendentes em áreas como a literatura, a música, as ciências, etc. pois 

o preconceito acaba excluindo esses indivíduos dos livros de história.  

Trabalhar personalidades afrodescendentes requer pesquisa e aquisição de 

conhecimentos que podem auxiliar o aluno afro a valorizar sua cultura e aos de outras etnias,  

perceberem que não foram apenas os brancos europeus que tiveram importantes contribuições 

na formação sociocultural do Brasil. Com essa temática podemos diminuir o preconceito racial 

e aumentar a autoestima dos alunos afro.    

 

Objetivos 

Conhecer as diversas personalidades afrodescendentes que marcaram a história do 

Brasil e de Monte Carmelo, percebendo que a cor da pele não é pré-requisito para participar do 

desenvolvimento sociocultural de um país. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Utilizando música para motivar 

 Entregar a letra e passar a música “Retirantes (Vida de negro)”, de Dorival Caymmi 

 

Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê  

Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê  

Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê  

Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê 

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê 

  

Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar  

Eu quero morrer de açoite se tu, negra, me deixar  
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Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

 

Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer  

Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver 

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

 

Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar  

Eu quero morrer de açoite se tu, negra, me deixar  

 

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê (Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê)  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê  

 

Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer  

Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver  

 

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê (Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê...)  

Vida de negro é difícil, é difícil como o quê 

 

Variações: No cancioneiro brasileiro existem inúmeras outras músicas que podem ser utilizadas 

como ponto de partida motivacional para o projeto, inclusive o samba enredo da Mangueira, 

campeã do Carnaval do Rio em 2019: História pra Ninar Gente Grande, cuja letra está 

disponível em: https://www.letras.mus.br/sambas/mangueira-2019/ e performance no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JMSBisBYhOE 

 

 Fazer uma roda de conversa sobre a música. Mostrando quem foi Dorival Caymmi, 

enfatizando que ele era um afrodescendente, a sua contribuição para a música brasileira. 

Perguntar o que eles entenderam da música, que ela trata do período da escravidão no Brasil; 

se eles imaginam o que os negros escravos fizeram depois que foram libertados. Se conhecem 

alguma personalidade afrodescendente que contribuiu para a história do Brasil.  

 Apontar que muitos afrodescendentes foram importantes para que o Brasil se tornasse o 

país que é hoje e que contribuíram em diferentes áreas do conhecimento e das artes. Sugerir 

que os alunos façam uma pesquisa sobre as personalidades afrodescendentes e suas 

contribuições na literatura, nos esportes, etc.  

O professor pode dividir a turma em grupos ou duplas e cada grupo ou dupla ficará com 

um tema diferente para pesquisar. É importante que os alunos pesquisem personalidades ao 

longo do tempo e não apenas as contemporâneas para terem uma noção mais clara que os 

afrodescendentes sempre contribuíram para a história do Brasil.   
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Etapa 2: Atividades 

 Socializar a pesquisa por meio de um relatório bibliográfico sobre cada personalidade 

pesquisada. A pesquisa poderá ser melhor estruturada, preenchendo-se lacunas de 

personalidades após essa primeira socialização. O professor pode sugerir novos nomes e levar 

os alunos para o laboratório de informática para fazerem o levantamento.   

 Sugerir que os alunos montem painéis com fotos e bibliografia das personalidades 

afrodescendentes brasileiras. Esse painel pode ser montando tendo como fundo o mapa do 

Brasil ou deixar que cada grupo monte seu painel da forma mais criativa que possível. Os 

painéis podem ser divididos por temática (esportes, ciência, teatro, etc.) para facilitar a 

montagem e o entendimento de quem vai apreciá-los.  

 Fotografar os painéis.  

 

Etapa 3: Personalidades negras 

 Depois de montar e expor os painéis na sala, questionar os alunos se eles conhecem 

alguma personalidade afrodescendente de Monte Carmelo e como ela contribuiu para a cultura 

da cidade. Propor o levantamento do nome dessas personalidades junto a família e amigos. 

 Depois do levantamento feito, propor que os alunos entrevistem algumas dessas 

personalidades que ainda estejam vivas ou seus descendentes. Para tanto os alunos devem 

definir perguntas padrão. As entrevistas devem ser filmadas (com celular ou outros meios) para 

depois serem montados curta metragens em vídeo sobre cada personalidade.  

 Para essa atividade é fundamental que o professor auxilie na montagem das perguntas e 

prepare os alunos para as entrevistas. Posteriormente, essas entrevistas podem ser remontadas 

no laboratório de informática utilizando-se os recursos/programas para montagem de vídeos. 

 

Etapa 4: Culminância  

 A culminância do projeto poderá se dar em dois momentos:  

1. Montando exposição dos painéis e dos vídeos na escola, para professores, colegas e 

comunidade. Nesse primeiro momento a escola deve disponibilizar espaço e recursos 

midiáticos necessários para a exposição. Também é necessário que para a exposição se 

monte um folder ou convite físico ou online para ser distribuído para a escola e a 

comunidade. Esse folder deve ser feito pelos alunos utilizando os recursos midiáticos 

da escola (no caso de online) ou as habilidades artísticas e criativas (no caso de físico);   
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2. Postagem do material do projeto (fotos e vídeos) no blog da turma ou da escola, 

possibilitando que mais pessoas conheçam as personalidades afro brasileiras e 

carmelitanas que contribuíram para a história.    

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 10 aulas, mas pode se estender para 

mais tempo dependendo da turma.  

 

Projeto 2 

 

Título: Descobrindo os jogos e brincadeiras africanos 

Turma: 5° ano do ensino fundamental 

Justificativa 

Os jogos e brincadeiras, nas suas mais diversas variações, estão presentes em todas as 

culturas e fazem parte do crescimento e da aprendizagem das crianças. As atividades lúdicas 

têm um caráter interdisciplinar e podem dizer muito sobre a cultura de um povo.  

Os jogos e brincadeiras auxiliam no desenvolvimento psicomotor e psicossocial das 

crianças, auxiliando na aprendizagem e na ativação das múltiplas inteligências. Utilizar 

pedagogicamente o lúdico permite que as crianças aprendam brincando, percorrendo o 

imaginário, a criatividade e a inventividade infantil. Umas das vantagens do lúdico é que as 

crianças aprendem a seguir regras, a trabalhar em equipe, a viver papeis diferentes da sua 

realidade, a superar desafios e conflitos para atingir um objetivo comum.    

Nesse sentido, o intuito desse projeto é colaborar para que os alunos conheçam alguns 

jogos e brincadeiras da cultura africana, os quais estão sendo esquecidos ao longo do tempo. 

Esquecimento ou desconhecimento que decorre da preferência contemporânea por brincadeiras 

eletrônicas, virtuais e que não levam a criança a se movimentar, usar a imaginação e interagir 

fisicamente com os outros.  

 

Objetivo 

Resgatar e valorizar os jogos da cultura africana por meio do lúdico, do raciocínio  

lógico, da criatividade, da noção de valores permitindo ao aluno perceber a contribuição dos 

afrodescendentes na cultura brasileira.   

 

Desenvolvimento 
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Etapa 1: Apresentando o projeto  

Explicar para os alunos sobre o projeto. Fazer os combinados e passar o cronograma do 

que irá ser feito. 

 

Etapa 2: Vídeo   

 Apresentar o vídeo – Os africanos, disponível no Youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s 

Fazer uma roda de conversa e indagar sobre o que os alunos aprenderam com o vídeo, 

se eles sabem em quais áreas os negros contribuíram para a cultura brasileira. Perguntar se os 

alunos conhecem alguma brincadeira ou jogo de origem africana. Se ninguém souber apresentar 

Escravos de Jó aos alunos:   

 

Os jogadores sentam em círculo, cada um com uma pedrinha ou outro 

objeto pequeno, que será passado de um integrante para o outro em uma 

coreografia de vai e vem seguindo o ritmo da música “Escravos de Jó”:  

 

Escravos de Jó jogavam caxangá (os jogadores vão passando as pedras 

um para o outro do lado direito, de forma que cada jogador fique 

sempre com uma pedrinha só)  

Tira, (cada um levanta a pedra que está em suas mãos) 

põe, (colocam a pedra de novo no chão) 

deixa ficar (apontam com o dedo para a pedra no chão)  

Guerreiros com guerreiros (voltam a passar a pedra para a direita)  

fazem zigue, (colocam a pedra na frente do jogador à direita, mas não 

soltam)  

zigue, (colocam a pedra à frente do jogador à esquerda, mas não 

soltam)  

zá (colocam a pedra à frente do jogador à direita novamente)  

 

Pergunte se alguém já jogou Escravos de Jó; se conhecem alguma variação da música 

(em alguns estados o verso “tira, põe, deixa ficar” tem variações como: “Tira, bota, deixa o Zé 

Pereira ficar” ou “Tira, bota, deixa o Zambelê ficar”). Analisar a música apontando quem foi 

Jó (um personagem bíblico muito rico), o que era o jogo de caxamgá (pode tanto significar 

“mata extensa”, quanto um adereço feminino – na verdade não se sabe o que seria o jogo do 

caxamgá, pois seu significado se perdeu no tempo) e o que o zigue, zigue, zá significa (os 

escravos fugitivos que corriam em ziguezague para despistar o capitão-do-mato).   

Deixar que os alunos joguem Escravos de Jó.  
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Propor que, em grupos ou em duplas, os alunos pesquisem sobre jogos e brincadeiras 

de origem africana. Essa pesquisa pode ser direcionada, com o professor apontando algumas 

brincadeiras e jogos (como: Mancala, Labirinto de Moçambique, Mamba, Pular elástico, 

Amarelinha africana, Pular corda, Barra manteiga, etc.) ou deixar que os alunos pesquisem 

livremente sobre o tema. Cada equipe deverá apresentar, pelo menos, três jogos e brincadeiras.   

 

Etapa 3: Conhecendo jogos e brincadeiras 

Socializar a pesquisa em sala de aula. Perguntar aos alunos se eles conheciam as 

brincadeiras e jogos pesquisados. Perceber se foram detectados jogos e brincadeiras repetidos 

pelos grupos, fazer uma lista dos jogos e pedir que cada equipe ou dupla produza um vídeo com 

um jogo ou brincadeira específico.  

A filmagem do jogo ou brincadeira deverá ser feita pelo celular, apresentando o material 

necessário para o jogo ou brincadeira (de preferência confeccionados pelos alunos com material 

reutilizável), as suas origens africanas (país ou localização na África), as regras do jogo e uma 

rodada de jogo.  

O vídeo poderá ser editado no laboratório de informática da escola e disponibilizado 

para os outros grupos e turmas no blog da escola.  

 

Etapa 4: Aprendendo a jogar 

Após as duplas terem pesquisado os tipos de jogos e brincadeiras e apresentado seus 

vídeos propor que eles escolham dois jogos ou brincadeiras para que todos aprendam as regras 

e joguem.  

Para exemplificar escolhemos o jogo Mancala. A equipe que pesquisou o jogo deverá 

apresentar o material e as regras a turma. As duplas farão o material necessário e, depois de três 

rodadas, o ganhador jogará com o ganhador de outra dupla até que sobre apenas uma dupla, 

quem ganhar será o vencedor do torneio de Mancala e deve ganhar um prêmio. 

 

Material para se jogar Mancala: 

 

1 caixa de ovos de 12 unidades; 36 tampinhas, feijões, macarrão, sementes ou pedrinhas; 

tesoura, 2 potinhos plásticos (pode ser copos de iogurte).  

 Corte a tampa da caixa de ovos e terá o tabuleiro de Mancala.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://www.ibilce.unesp.br/Home/Departamentos/Matematica/mc4d_erminia_flavia.pdf 

Acesso em: 04 mar. 2019.  

 

Regras para jogar Mancala  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.pragentemiuda.org/2007/01/mancala-jogo-

matematico.html Acesso em: 04 mar. 2019. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHgtvZjubgAhWfILkGHeYzDo8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ibilce.unesp.br%2FHome%2FDepartamentos%2FMatematica%2Fmc4d_erminia_flavia.pdf&psig=AOvVaw3A_8Xf4TNyEqzcgPudyMbM&ust=1551707219651443
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Uma variação pode ser apresentar aos alunos os sites em que o jogo de Mancala está 

disponível como: http://www.jogajogos.com/mesa-tabuleiro-e-cartas/mancala/ ou 

<http://mo.game-game.com/139498/. A competição de Mancala poderá assim ter uma fase 

virtual e outra real.  

No Youtube existem vários vídeos que ensinam a jogar Mancala, como: 

https://www.youtube.com/watch?v=B9JNe-dHu_A   

ou  

https://www.youtube.com/watch?v=EwdNJ3VYXr8 

Esses vídeos podem ser utilizados para aprender as regras.   

 

Cronograma 

 O projeto foi estruturado para ser desenvolvido em 8 dias letivos ou ser estendido de 

acordo com as necessidades da turma.  

 

DIVERSIDADE CULTURAL E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nelci Vilela da Silva22 

                                                    Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Iguais, porém diferentes. 

Público-alvo: 4º e 5º ano do ensino fundamental 

Justificativa  

 
22 Graduada do Curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo - MG. E-mail: nelcivilela@hotmail.com 
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É muito importante as crianças compreenderem que o ser humano, a partir do contato 

com o mundo, com as pessoas de sua comunidade, vai mudando sua forma de pensar e de agir, 

provocando uma transformação de como ele vê o mundo a sua volta. 

Segundo o PCN- Pluralidade Cultural (1998) 

 
A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela. 

Singularidades presentes nas características de cultura, de etnias, de regiões, 

de famílias, são de fato percebidas com mais clareza quando colocadas junto 

a outras. A percepção de cada um, individualmente, elabora-se com maior 

precisão graças ao Outro, que se coloca como limite e possibilidade. 

(BRASIL, 1998, p. 123) 

 

 Os educadores exercem um importante papel no processo de aprendizagem das crianças 

esse projeto busca contribuir para a compreensão das diferentes formas de cultura presentes em 

um mesmo espaço e que essas culturas se fundem formando a cultura de uma determinada 

comunidade.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Pluralidade Cultural Orientação Sexual 

(1998), que indicam como objetivos do Ensino Fundamental que os alunos sejam capazes de : 

 

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 

social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais; (BRASIL, 1998, p. 06) 

 

 

           Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1998) “que prevê a 

responsabilidade das unidades escolares na atualização de conhecimentos e valores numa 

perspectiva crítica, responsável e contextualizada.”  

 

Objetivo geral 

Construir espaços e tempos para que as crianças conheçam e entendam a diversidade 

cultural presente no país.  
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Roda de conversa e dinâmica  

Fazer a dinâmica do espelho: frente a um espelho, de tamanho suficiente para ser olhado 

por duas ou mais crianças de uma só vez.  

Fazer uma roda de conversa para discutir as diferenças de cada um: cor de pele, tamanho 

e cor do cabelo, cor dos olhos, etc. Fazer uma lista das diferenças no quadro com os itens: raça, 

olhos, cabelos e cor da pele. Apontar que as diferenças que são observadas dentro da sala estão 

ainda mais presentes na sociedade.   

Apresentar o texto: Somos todos igualmente diferentes, de Roberta Nunes, disponível 

em:  https://minasfazciencia.com.br/infantil/2016/12/05/somos-todos-igualmente-diferentes/. 

 Discutir as propostas do texto enfatizando a necessidade do respeito pelo outro, pelo 

diferente tanto dentro da escola quanto fora dela. 

 

Etapa 2: A pluralidade cultural do Brasil  

 Apresentar a música: Ser diferente é normal, de Lenine. No Youtube existem diversas 

versões de clips com a letra. Sugestão é utilizar um dos clipes que tenham crianças. Passar a 

letra e cantar juntos. 

 

Ser diferente é normal 

Lenine 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De ser feliz, de viver e enxergar 

Se os olhos são maiores ou são orientais 

E daí, que diferença faz? 

Todo mundo tem que ser especial 

Em oportunidades, em direitos, coisa e tal 

Seja branco, preto, verde, azul ou lilás 

E daí, que diferença faz? 

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2016/12/05/somos-todos-igualmente-diferentes/
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Já pensou, tudo sempre igual 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, tudo sempre tão igual? 

Tá na hora de ir em frente 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De crescer, aparecer e se manifestar 

Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais 

E daí, que diferença faz? 

Todo mundo tem que ser especial 

Em seu sorriso, sua fé e no seu visual 

Se curte tatuagens ou pinturas naturais 

E daí, que diferença faz? 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Tá na hora de ir em frente 

Ser diferente é normal 

 Analisar a letra da música e mostrar que a pluralidade cultural do Brasil tem muitas 

faces: jeito de falar, de comer, vestir, costumes religiosos. Se as pessoas são diferentes os 

espaços em que elas vivem também tem diferenças. O Brasil é um país que tem muita 

diversidade cultural, em cada região do Brasil temos costumes, festas, formas de agir e pensar 

diferentes. Perguntar: O que acontece quando uma pessoa muda de uma região para outra? 

Ouvir os alunos e dar espaço se alguma criança da sala tiver vindo de outra região ou cidade.  

 

Etapa 4: Conhecendo as diferenças regionais 

Dividir a turma em equipes e levá-los para o laboratório de informática da escola para 

pesquisarem sobre as principais diferenças de cada região do Brasil. O professor poderá 

direcionar a pesquisa para itens específicos que mostraram as diferenças culturais regionais 

como: festas populares ou religiosas, tipos de música ou dança de cada região.  

Cada grupo deverá produzir um trabalho escrito e um painel com a pesquisa sobre cada 

região. Uma variação pode ser fazer um vídeo com imagens e áudio sobre as diferenças 
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regionais. A forma de apresentação da pesquisa dependerá dos recursos da turma e seu 

conhecimento em aplicativos da internet. 

 

Etapa 5: A diversidade cultural dentro da cidade de Monte Carmelo 

Fazer uma pesquisa sobre as manifestações culturais da cidade – elas vão mostrar a 

diversidade cultural que temos como: festa junina; folia de reis; congado; festas religiosas como 

Nossa Senhora da Abadia, do Rosário; etc. 

Depois do levantamento propor que os alunos montem um questionário para entrevistar 

as pessoas mais velhas ou os responsáveis pelas manifestações culturais levantadas. Cada 

equipe ficará com um movimento cultural.  

O professor deverá mediar a construção dos questionários e acompanhar o andamento 

das entrevistas. As entrevistas devem ser gravadas e, posteriormente, os alunos podem montar 

um vídeo com as entrevistas, imagens ou gravações da apresentação cultural pesquisada.    

 

Etapa 6: Apresentado os trabalhos a comunidade 

Organizar a apresentação dos trabalhos montados para a comunidade. Para isso os 

alunos podem montar um convite (impresso ou online) utilizando materiais recicláveis ou seus 

conhecimentos de internet. Feito o convite os alunos prepararam as apresentações com a 

exposição dos trabalhos feitos, os vídeos, dança, música. 

 

Cronograma  

O projeto foi elaborado para ser desenvolvido em um mês letivo, podendo ser 

prorrogado caso seja necessário. 

 

Referências 
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BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ética e Pluralidade Cultural. Brasília: MEC, 

1998. 

 

NUNES, Roberta. Somos todos igualmente diferentes. Disponível em: 

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2016/12/05/somos-todos-igualmente-diferentes/ 

Acesso em:  07 mar. 2020  

 

Projeto 2 

 

Título: A cor da cultura: conhecendo as contribuições dos afrodescendentes para a 

cultura brasileira 

Público-alvo: 4º e  5º ano ensino fundamental  

Justificativa  

Esse projeto foi elaborado para que os alunos afrodescendentes ou não aprendam, 

conheçam e respeitem as contribuições dos afrodescendentes para a cultura brasileira.  

A proposta é construir o conhecimento do aluno de forma significativa o que vai de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais, ética 

(1998) quando diz que : 

 

A organização dos conteúdos em torno de projetos, como forma de 

desenvolver atividades de ensino e aprendizagem, favorece a compreensão da 

multiplicidade de aspectos que compõem a realidade, uma vez que permite a 

articulação de contribuições de diversos campos de conhecimento. [...] 

(BRASIL, 1998, p.42) 

 

A  perspectiva pedagógica envolve também desenvolver atividades que contemplem a  

Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e cultura afro-brasileira e africana 

em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio e que 

além de propor novas diretrizes curriculares para o estudo da História e cultura afro-brasileira 

e africana, também institui o dia 20 de novembro como o dia Nacional da Consciência Negra.  

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2016/12/05/somos-todos-igualmente-diferentes/
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É importante frisar que conhecer e respeitar as contribuições dos afrodescendentes para 

a cultura brasileira contribui para a diminuição do preconceito racial e para a construção de uma 

identidade negra positiva.   

Objetivo geral 

 Promover a conscientização e valorização das contribuições da cultura afrodescendente 

para a cultura brasileira. 

 

Desenvolvimento  

  Uma ação motivadora será organizada para que os alunos possam expor seus saberes e 

assim apareçam as dúvidas e as hipóteses que serão investigadas no decorrer da execução deste 

projeto possibilitando dessa forma a autonomia do aluno para produzir uma aprendizagem 

significativa. 

 

Etapa 1: Motivação 

Apresentar o documentário “Você faz a diferença”, disponível em: 

https://curtadoc.tv/curta/comportamento/voce-faz-a-diferenca/ Nesse documentário aparecem 

as opiniões de professores e alunos sobre racismo e preconceito racial.  

Após apresentar o documentário, organizar um debate entre os alunos sobre o que 

entenderam, levantar questões sobre se algum aluno já sofreu preconceito, se é certo julgar as 

pessoas pela cor da pele, etc. 

 Pedir que os alunos façam uma pesquisa sobre matérias de jornal, na internet ou em 

revistas sobre pessoas que sofreram preconceito racial e qual a atitude que elas tomaram. 

Socializar a pesquisa e apontar que uma das formas de diminuir o preconceito é conhecer, 

aprender e entender como os afrodescendentes contribuem ricamente para a cultura brasileira e 

propor que os alunos conheçam mais sobre essas contribuições.  

  

https://curtadoc.tv/curta/comportamento/voce-faz-a-diferenca/
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Etapa 2: Conhecendo as contribuições dos afrodescendentes para a cultura brasileira 

Disponibilizar para os alunos os textos A Cultura Africana e Cultura Afro-Brasileira 

disponível em: https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/3_I.php 

Fazer uma roda de conversa e discutir: Qual a relação da África com o Brasil? O que 

temos da cultura afrodescendente no nosso país? Em nossa cidade? Em relação as 

Personalidades Negras no mundo. Em nossa cidade há algum afrodescendente de destaque? 

Pedir que os alunos façam uma pesquisa em grupo no laboratório de Informática. Cada 

grupo receberá um tema: músicas, danças e festas africanas; jogos e brincadeiras de origem 

africanas; religiões afrodescendentes; culinária de origem africana; arte afrodescendente. 

 A apresentação dos resultados da pesquisa pode ser variada: painéis; construção de 

vídeos pelos alunos; apresentação das danças; apresentação das receitas e de alguns pratos; 

exposição de formas de arte; apresentação dos jogos; podcast; livro digital ou impresso, etc. O 

interessante é que cada grupo apresente os resultados de uma forma criativa. 

 

 

Etapa 3: Conhecendo as manifestações da cultura afrodescendente na cidade de Monte Carmelo 

Pesquisar a presença de manifestações da cultura afrodescendente na cidade de Monte 

Carmelo como: capoeira; congada; etc. 

Depois de fazer o levantamento cada grupo ficará com uma manifestação cultural e irá 

pesquisar sobre ela fazendo entrevista com as pessoas que fazem parte dessas manifestações. 

De preferência os grupos devem manter a mesma temática da etapa anterior pois assim eles vão 

construir uma visão dessa contribuição no âmbito do Brasil e da cidade.  

Como na etapa anterior cada grupo poderá apresentar os resultados da sua pesquisa de 

forma criativa e diversificada.  

  

 

Etapa 4: Apresentação dos trabalhos para a comunidade 

 Organizar um dia de apresentação dos trabalhos para a comunidade. Ao definir o dia os 

grupos devem produzir um convite para ser enviado para a comunidade. Esse convite pode ser 

feito de forma manual ou utilizando os recursos do laboratório de informática.  

https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/3_I.php
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 No dia da apresentação cada grupo disporá de espaços e tempos para apresentar sua 

temática de forma que a comunidade aprecie os trabalhos produzidos.  

 

Cronograma  

O projeto deverá ter a duração de 30 dias e pode ser prorrogado caso seja necessário. 

Referências 

BRASIL. Lei n. 10639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultural afro brasileira”, e 

dá outras providências. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm Acesso em: 08 mar. 2020 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ética e Pluralidade Cultural. Brasília: MEC, 

1998. 

 

2.2 – RECURSO METODOLÓGICO: LUDICIDADE 

 

  A ludicidade como metodologia é uma ferramenta fundamental para se construir a 

aprendizagem significativa junto ao aluno, em especial na Educação Infantil. Mas, jogos e 

brincadeiras também podem facilitar a fixação de conteúdos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) aponta que  

 

Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível 

que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas 

instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que 

ocorrem por meio de uma intervenção direta. (BRASIL, 2020, p. 27) 

  

 Utilizar de diferentes e variadas metodologias lúdicas é uma proposta pedagógica que 

se foca no aluno e nas suas necessidades de interagir e entender o mundo. As atividades lúdicas 

quando pensadas e aplicadas pedagogicamente proporcionam ao aluno a oportunidade de 

interação social, de desenvolver habilidades psicomotoras, de aprender sobre regras e perder e 

ganhar e deixar fluir sua imaginação.  

 

Referências  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
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BRASIL. RCNEI: Introdução. vol. 1. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf Acesso em: 15 jul. 2020.  

 

 

UM OLHAR SOBRE O APRENDER: UTILIZANDO A LUDICIDADE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Cristiane Aparecida Magalhães23 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

Projeto 1 

 

Título: Dia das Mães 

Série/ano: alunos de 5 anos da Educação Infantil 

Justificativa 

Trabalhar o Dia das Mães com crianças pequenas é sempre um desafio pois é uma data 

muito especial que remete a uma das figuras principais na vida da criança e da família. A mãe 

é um referencial familiar e é necessário montar atividades que permitam a criança partilhar esse 

momento com as mães seja elas biológicas ou aquelas que cuidam como avós, tias, madrastas.  

 

Objetivo 

Trabalhar a figura materna na vida da criança, mostrando que ela é a base para toda a 

sua aprendizagem, pois a mãe é quem ensina a andar, a falar e se integrar na vida familiar e 

social. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1:  A professora lerá um poema para a turma 

 
23 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

cris0304magalhaes@gmail.com 
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Mãe, amor sincero sem exagero. 

Maior que o teu amor, só o amor de Deus... 

És uma árvore fecunda, que germina um novo ser. 

Teus filhos, mais que frutos, são parte de você... 

 

És capaz de doar a própria vida para salva-los. 

E muito não te valorizam... 

Quando crescem, de te esquecem. 

São poucos, os que reconhecem... 

 

Mas, Deus nunca lhe esquecerá.  

E abençoará tudo que fizerdes aos seus... 

Peço ao Pai Criador que abençoe você. 

Um filho precisa ver o risco que é ser mãe... 

Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria. 

O filho que vai nascer... 

 

Obrigado é muito pouco, presente não é tudo. 

Mas, o reconhecimento, isso! Sim, é para valer... 

Meus sinceros agradecimentos por este momento. 

Maio, mês referente às mães, embora é bom lembrar... 

Dia das mães, que alegria é todo dia. 

 

J.Bernardo 

 

Após a leitura, fazer uma roda de conversa para discutir o poema. Perguntar se eles 

sabem qual é o dia das mães, quantos dias faltam, etc. Depois apontar que nem toda criança 

mora com sua mãe, mas que tem outras pessoas que a amam como a(s) avó(s), a nova mulher 

do pai, uma tia, etc. e que o importante é ser amado e protegido. Pedir que cada aluno conte a 

maior qualidade da sua mãe e o que mais a deixa nervosa. 

 

Etapa 2: propor às crianças que a turma faça um momento especial para as mães na sexta-feira 

antes do dia das mães. Ouvir as sugestões das crianças sobre o que poderiam fazer para deixar 

as mães felizes.  

 Começar a ensaiar uma música e dança para ser apresentada às mães. Existem diversas 

opções de músicas infantis, nesse projeto sugerimos a música “Para mamãe, do DVD 4 da 

Galinha Pintadinha. É uma música fácil que as crianças vão decorar rapidamente. As crianças 

e a professora podem montar os gestos e os movimentos para a apresentação às mães.   

 

https://www.pensador.com/autor/j_bernardo/
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Para mamãe 

Galinha Pintadinha 

Toda mãe é feita de rosas 

De carinho e de compreensão 

E da maciez do algodão 

Toda mãe é feita de um doce bem doce 

E mais de mil corações 

Pra caber 

todo amor que mora nela 

Pra mamãe 

Toda mãe é feita de rosas 

Seja luz ou seja opção 

Venha da semente ou da afeição 

Toda mãe é feita do cheiro das flores 

E mais de mil corações 

Pra aquecer 

Todo o sol que brilha nela 

Pra mamãe 

  

 Ao longo dos dias seguintes a professora deve reservar um momento todo dia para que 

as crianças ensaiem e pensem que roupa(s) vão usar na apresentação. Se a turma quiser podem 

ensaiar duas canções com dança. 

 

Etapa 3: Construir uma lembrancinha para as mães. Enviar ao pai a lista de material que será 

necessário com antecedência (trazer uma bandeja de isopor tamanho 15 x 20 cm. e uma foto 

colorida da criança de aproximadamente 8 x 12 cm.). É importante que a criança confeccione 

seu porta-retrato com liberdade para utilizar a criatividade na decoração para que fique 

personalizado.  

 

Material necessário: uma bandeja de isopor; foto da criança; cola quente; tinta plástica de cores 

variadas; restos de papel e tecido.  

Montagem:  

 A professora deve disponibilizar restos de tecido ou papel para fazer flores e corações 

que serão colados no porta-retratos. As flores e os corações devem ser apresentados em moldes 



135 

 

de tamanhos e formatos diferentes e a professora deve deixar os alunos escolherem cor, 

quantidade e material que vão utilizar.  

  Montagem do porta-retratos: Decorar a parte do fundo da bandeja com papel de ceda 

ou pintando com tinta plástica da cor que a criança quiser. Depois centralizar a foto da criança 

e colar com cola quente. A próxima etapa é decorar o porta-retrato com flores e corações. Para 

manter o porta-retrato de pé corte um triângulo de isopor branco e cole com cola quente por 

trás da bandeja para aguentar a estrutura.     

 Existem vários modelos diferentes de porta-retrato que podem ser confeccionados com 

material reciclável.   

 

Etapa 4: Fazer um convite para as mães comparecerem ao Dia das mães. As crianças devem 

participar montando o convite. Existem diversos modelos de convite que as crianças de cinco 

anos podem fazer com a orientação da professora.  

 

Material necessário: papel cartão em cor neutra (palha, creme, rose); 3 forminhas para docinhos 

de tamanhos diferentes (grande, médio e pequeno); 3 botões pequenos (brancos ou amarelos), 

cola quente. 

É importante dividir os custos do material entre as crianças pois uma folha de papel 

cartão pode fazer até quatro convites e uma embalagem de forminhas para doces, geralmente, 

vêm com 50 forminhas. A sugestão é que a professora faça uma cotação do material, divida 

entre os alunos e peça uma quantia para o pai que envolva todo o projeto.  

Montagem:  
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 Recortar o papel cartão, entregar para cada criança uma mensagem impressa, 

informando a data e a hora da homenagem, para ser colada no verso do cartão. A criança deve 

colar a mensagem e escrever seu nome.  

  No outro lado do 

cartão colar a forminha maior 

primeiro, depois a média e por 

último a menor, formando uma 

flor com três pétalas. Depois colar 

no miolo três botões, o caule e as 

folhas podem ser feitos com 

canetinha, giz de cera ou lápis de 

cor. Outra opção é fazer o caule e 

folha com moldes de papel verde e 

colar. No final escrever “Convite”.   

Imagem ilustrativa. Disponível em: http://www.revistaartesanato.com.br/lembrancinhas-para-

o-dia-das-maes Acesso em: 03 mar. 2018 

 

Etapa 5: Dia das mães na escola 

 Inicialmente as crianças devem receber suas mães, depois que elas estiverem 

acomodadas começar as homenagens com a música ensaiada. Depois entregar as lembrancinhas 

e para finalizar fazer um momento de lanche com as mães e as crianças.  

 

Cronograma:  

O projeto será desenvolvido em duas semanas.  

 

Projeto 2  

 

Título: Nem sempre o saudável precisa ser ruim 

Série/ano: Alunos de 4 e 5 anos na Educação Infantil. 

http://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2016/03/cartão-artesanal-flores-dia-das-mães.jpg
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Justificativa 

Trabalhar a alimentação na Educação Infantil é necessário pois a criança já aprende 

desde o cedo o que é bom para a saúde e seu desenvolvimento infantil, os benefícios e 

malefícios da alimentação não saudável. A criança, ao ampliar os conhecimentos sobre o tema 

da alimentação saudável, pode influenciar os pais e familiares a melhorar seus hábitos 

alimentares e promover uma vida mais saudável.  

Ter uma alimentação saudável na juventude permite que o adulto evite problemas sérios 

como obesidade, pressão alta, ataques cardíacos, etc. Cabe a escola, com o apoio dos pais 

trabalhar para uma alimentação mais equilibrada para que as crianças cresçam com hábitos 

alimentares melhores e mais naturais.  

 

Objetivo 

Incentivar os bons hábitos alimentares, conhecendo os benefícios de se alimentar de 

forma saudável com frutas, verduras e legumes. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Ouvir a música Comer comer 

Quero acordar bem cedinho 

Fazer um lanchinho 

Laranja, café, leite e pão 

Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão 

Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou cajú 

Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobra e tatu 

Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobra e tatu 

Até de tatu? 

De cobra faz mal! 

Mas que comilão! 

Não, Não, não! 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz 

Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois 

Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar 

Eu vou ficar numa boa comer a leitoa com broa depois do jantar 

Eu vou ficar numa boa comer a leitoa com broa depois do jantar 

Depois do jantar? 
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Será que vai dar? 

Não vai aguentar! 

1 2 3 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Comer comer, comer comer 

Comer comer, comer comer 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Se eu não como me dá nó nas tripas 

Me ataca a gripe, não posso dormir 

Incha meus olhos, eu fico tão fraco 

que até um mosquito vai me destruir 

Se eu não como não posso brincar, 

Não consigo falar e começo a tremer 

Eu como de uma só vez a comida de um mês 

até minha barriga crescer 

Eu como de uma só vez a comida de um mês 

até minha barriga crescer 

Comida de um mês? 

Comendo outra vez? 

De uma só vez? 

1 2 3 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 

Comer comer, comer comer 

é o melhor para poder crescer 
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Após cantar e dançar, a professora irá fazer um debate em forma de círculo na sala com 

as crianças e dar a elas a oportunidade de cada um falar qual verdura, fruta e legumes mais 

gostam e quais não. 

 

Etapa 2: A professora apresentará aos seus alunos as verduras e suas cores. 

A professora trabalhará as cores e as formas geométricas utilizando frutas, legumes e 

verduras reais. Em seguida, realizará uma gincana dividindo a sala em dois grupos. As 

perguntas serão sobre as cores e formas dos alimentos.  A professora fará a contagem e o grupo 

que acertar mais respostas poderá escolher qual fruta o grupo que errou irá comer no recreio.  

 

Etapa 3: Diferenciando verduras, legumes e frutas 

A professora vai ministrar a aula apresentando as diferenças e separação dos alimentos. 

Para isso pode levar para sala exemplos de legumes, verduras e frutas e iniciar perguntando aos 

alunos se eles sabem a diferença entre um e outro. Explicar a diferença mostrando um exemplo 

de cada tipo de alimento.  

Apontar que os alimentos naturais como frutas, legumes e verduras são importantes para 

nossa saúde e que devemos comer mais deles do que de alimentos industrializados como 

salgadinhos, refrigerantes, etc. Explicar porque os alimentos industrializados fazem mal a 

saúde: excesso de sal, de doce, de conservantes, etc. 

A professora deve enviar uma atividade para casa na qual os alunos pesquisem sobre 

alimentos e colem em uma folha  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: http://leonarapiranfrigeri.blogspot.com.br/2013/10/15-

planos-de-aula-alimentacao-e-higiene_23.html Acesso em: 19 abr. de 2018 

 

Etapa 4: Fazer jogos e brincadeiras com alimentos saudáveis  

Socializar a atividade de pesquisa em casa sobre alimentos saudáveis, afixar as tarefas 

e discutir o que cada um colocou nas colunas indicadas. 

Propor dois tipos de jogos e brincadeiras com o tema alimentos saudáveis. Existem 

muitos exemplos de jogos disponíveis na internet, a professora pode adaptar outros além dos 

aqui apresentados.   

 

Jogo 1: bingo das frutas 

 Cada aluno deve receber uma cartela com grupos de frutas diferentes. A cartela deve ser 

colorida pelos alunos para depois jogar.  

O jogo necessita de um dado com as faces decoradas com frutas para ser jogado e 

cantado pela professora.  

O jogo começa com a professora cantando a fruta que sair no dado, os alunos vão marcar 

a fruta cantada e o primeiro que preencher a cartela toda ganha.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSoqvppcbaAhWKiJAKHX_5Bc8QjRx6BAgAEAU&url=http://leonarapiranfrigeri.blogspot.com/2013/10/15-planos-de-aula-alimentacao-e-higiene_23.html&psig=AOvVaw3cjM2UqBaW5XGrBM8bq85W&ust=1524225799972738
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O prêmio pode ser uma fruta para comer no recreio.   

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://sesamo.com/pt-br/atividades/bingo-das-

frutas/?acid=activity3939 Acesso em: 19 abr. 2018.  

 

Jogo 2: Trilha da alimentação saudável  

 Em duplas os alunos vão jogar a trilha da alimentação saudável. É necessário um dado 

e pinos de cores diferentes para cada jogador. Quem atingir a linha de chegada primeiro ganha.  

 A cartela da trilha deve ser colorida antes de se iniciar o jogo.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3gfb7qcbaAhUEkZAKHQsvCr0QjRx6BAgAEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjXzPHEqMbaAhWGvJAKHf9cAMIQjRx6BAgAEAU%26url%3Dhttp://cmais.com.br/vilasesamo/habitos-saudaveis/tabuleiro-das-refeicoes%26psig%3DAOvVaw2DNQEhtJqpQh4v9jxcAYUC%26ust%3D1524226341633968&psig=AOvVaw2DNQEhtJqpQh4v9jxcAYUC&ust=1524226341633968
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Imagem ilustrativa. Disponível em: http://cmais.com.br/vilasesamo/habitos-

saudaveis/tabuleiro-das-refeicoes Acesso em: 19 abr. 2018.  

 

Etapa 5: Pesquisa sobre receitas saudáveis  

 Levar para a sala um suco de fruta natural (utilize a fruta da estação) para a hora do 

lanche dos alunos e apontar que o suco natural é muito mais saudável que o suco de caixinha 

ou o refrigerante.  

 Antes de apresentar o suco fazer uma adivinha para que os alunos descubram de que 

fruta é o suco. Depois de tomar o suco propor aos alunos fazer um piquenique com alimentação 

saudável e para isso eles vão pesquisar com os pais e trazer uma receita saudável de sal e uma 

de doce que envolvam verduras, legumes e frutas.  

Receber as receitas e montar um livrinho com as receitas do piquenique e no final cada 

aluno terá o seu. Para isso a professora irá reproduzir as receitas e depois montar o livro com 

os alunos. É importante deixar que eles decorem a capa usando a criatividade e materiais 

reutilizáveis como restos de papel, botões, linhas, etc. 

O livro de receitas pode ser presenteado as mães.  

 

Etapa 6: O piquenique 

 Selecionar as receitas que serão usadas para o piquenique. O cardápio deve ser 

negociado com os alunos e deve conter uma receita salgada, uma receita doce e um suco natural. 

O ideal é que sejam receitas simples que os alunos possam fazer na escola com o auxílio 

das mães e professora.  A professora, após resolvido o cardápio, deve dividir os ingredientes 

entre a turma para que cada um traga de casa.  

No dia do piquenique fazer as receitas escolhidas: 

Receita 1: Pizza de frutas 

Ingredientes 

Melancia para fazer a base da pizza (faça os cálculos de quantas serão necessárias, cada pedaço 

de melancia pode ser dividido em 08 fatias) 

Frutas da estação.    
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A base da pizza é feita de melancia, o recheio/decoração pode ser feito com frutas da 

estação para ficar mais barato e saudável. As mães vão cortar as frutas e as crianças montam a 

pizza.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://alimentosaudeinfantil.wordpress.com/2014/11/17/vegan-pizza-de-frutas-melancia/ 

Acesso em: 19 abr. 2018.   

 

Receita 2: Mini sanduíche saudável  

Ingredientes:  

1 pacote de pão integral 

2 beterrabas cozidas 

1 potinho de creme de ricota ou requeijão cremoso 

3 cenouras pequenas raladas finas 

Como Fazer: Faça um simples patê de beterraba, rale bem a beterraba, tire todo o excesso de 

água com a ajuda de um pano limpo. Misture com o creme de ricota, prove para ver o sal. Monte 

na seguinte ordem, pão, cenoura ralada, pão, patê de beterraba. Se quiser fazer com três cores 

use espinafre para um patê verde.  

Corte ao meio, depois corte ao meio novamente. Fazendo 1 virar 4. Ou pode cortar no 

meio para ter 2 sanduíches maiores. Decore com tomatinhos cortados. 

https://alimentosaudeinfantil.files.wordpress.com/2014/11/cookiewithdeisy.jpg
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://receitanatureba.com/20-receitas-saudaveis-para-

festas/. Acesso em: 19 abr. 2018.  

 

Receita 3: Sucos coloridos 

 Faça diferentes sucos de frutas com cores variadas para atrair os alunos. Procure não 

colocar açúcar para que fique mais saudável. 

SUCO LARANJA 

200 ml de água de coco 

1/4 cenoura 

½ maça 

5 unidades de acerola 

SUCO VERDE 

1 colher de sopa de couve picada 

3 folhas de hortelã 

1 laranja espremida 

1/2 limão espremido 

SUCO AMARELO 

1 laranja espremida 

1 fatia de manga 

¼ de inhame 

200 ml de água 

SUCO VERMELHO 

1 fatia de melancia 

4 bolinhas de hortelã 

½ pera 

 

SUCO ROXO 

1 cenoura média picada sem cascas 

1/2 beterraba sem casca fatiada 

1 copo e 1/2 de água. 

 

SUCO TUTTI FRUTTI 

Junte as frutas que sobrarem do preparo das 

receitas e bata para fazer um suco de sabores 

mistos 

 

 Depois de feitas as receitas mães, professora e crianças irão para o piquenique que pode 

ser no espaço da escola ou fora dela.  
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Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas de aula.  

 

UM JEITO PARA PENSAR, APRENDER E BRINCAR NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

            

                                     Jessica Mundim da Silva Alves24 

                                    Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

Título: Gato e Rato: brincando e aprendendo           

Público alvo: Educação Infantil de 2 a 3 anos. 

Justificativa  

      Muito se supõe da brincadeira na educação infantil como maneira fundamental de 

conquistar uma posição significativa, e que se desenvolve a aprendizagem das crianças. 

Portanto as atividades lúdicas nos processos do ensino a aprendizagem incluem a imaginação, 

espontaneidade, atenção, criatividade raciocínio. As brincadeiras podem ser aplicadas de uma 

forma eficaz e corretas, visando a criança como parte prioritária e tendo como alvo o seu 

desenvolvimento cognitivo.  

  Sendo assim a brincadeira se torna parte do desenvolver da criança que vai de uma 

criança para outra a brincadeira do “Gato e Rato” envolve a matemática, que por vezes algumas 

crianças aprendem mais rápidas e outras não. 

  Porém a escola, os professores estão preparados para trabalhar com todas as diferenças, 

inscritos métodos diferentes para que todas as crianças correspondam a expectativa prevista. 

 
24 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo-M.G. E-mail: 

jessicamundim180214@gmail.com 
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Assim propondo uma atividade que trabalhe a matemática de forma prazerosa e lúdica, trazendo 

todos para o meio da brincadeira.  

 

Objetivo 

  Ampliar os conhecimentos, dando abertura para que todos alunos possam participar e 

aprender brincando.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Brincar de gato e rato. 

O gato leva um relógio para o rato consertar e pergunta que horas poderia ir buscar o 

relógio. O gato chega no horário combinado. 

 

Gato e Rato 

Quantas horas são? 

E as crianças respondem: “Uma hora” 

“Quantas horas são? ”- “Duas Horas” 

E assim até chegar ao horário combinado. 

As crianças na roda devem ficar com os braços estendidos e as mãos dadas 

com firmeza. 

O Gato pergunta: “Seu Ratinho está? ” 

As crianças da roda respondem: “Sim” 

O Gato Pergunta “ Seu ratinho meu relógio está pronto? ” 

As crianças respondem: Não! 

O ratinho diz: Estava muito velho e quebrou. 

O Gato passa a perseguir o Rato. 

A brincadeira acaba quando o gato consegue desmanchar a roda e entra para 

pegar o rato. 

As crianças dificultam a entrada do gato e facilita a saída do rato. 

  

 Para os bem pequenos é preferível os que estão na roda fiquem parados até que o gato 

pegue o rato. Para crianças maiores as que estão na roda podem ajudar o rato a fugir ou 

atrapalhar o gato, sem desfazer o círculo. 
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Etapa 2 

  Fazer uma interpretação da brincadeira, com perguntas, quantos números tem o relógio? 

Quantos ponteiros tem o relógio? Quais personagens? Qual o personagem que foi verdadeiro? 

Quem não foi correto? 

2.1. Apresentar o cartaz do texto e ler coletivamente. 

 

GATO E RATO 

TOC!  TOC! 

SEU RATINHO TROUXE O MEU RELOGIO  

PARA CONSERTAR. A QUE HORAS POSSO 

BUSCAR? 

8 HORAS. 

QUANTAS HORAS SÃO. 

1 HORA                 5 HORAS 

2 HORAS                6 HORAS 

3 HORAS                7 HORAS 

4 HORAS                8 HORAS 

TOC!  TOC! 

SEU RATINHO ESTA? 

ESTA. 

SEU RATINHO VIM BUSCAR MEU RELOGIO? 

O RELOGIO ESTAVA MUITO VELHO E QUEBROU. 

  

2.2. Desenhar um relógio, gato e o rato. 

2.3.Colocar os desenhos em um varal e expor na sala de aula  

2.4.Apresentar as palavras chave do texto para as crianças e falar sobre esses animais seus 

costumes, seu habitat. 
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GATO RATO 

 

2.5.Comparar com outras palavras que iniciem como ga e ra 

GA RA 

 

Etapa 3  

  Confecção de um relógio. Pedir as crianças para trazer um CD velho e dois palitos de 

picolé. Confeccionar um relógio para brincar. As crianças brincam com o relógio na mão. 

 

Etapa 4  

Fazer roda de conversa e questionar: O que cada um de vocês entenderam sobre a 

brincadeira? Qual objeto a brincadeira de refere? O que ela nos ensina? 

4.1.Em uma folha branca as crianças vão representar a brincadeira por meio de desenho livre. 

4.2.Faremos a brincadeira novamente, cada um com o relógio pendurado no pescoço. 

 

Etapa 5 

  A culminância do projeto será a apresentação dos trabalhos produzidos e brincar.  

5.1. Montar exposição do trabalho na sala de aula. 

5.2. Convidar outras salas para assistirem a brincadeira. 

5.3. Propor todos os convidados a fazerem parte da brincadeira formando uma grande roda. 

 

Cronograma 

 O projeto foi elaborado para ser desenvolvido em uma semana letiva. 
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Projeto 2 

 

Título: Jogo de Amarelinha. 

Público alvo: alunos de 4 anos.  

Justificativa  

  A amarelinha é uma brincadeira que atualmente ela passa por alguns ajustes e vem 

sofrendo uma perda pois quase não e mais utilizada pelas crianças de hoje em dia. Mas é muito 

importante para o desenvolvimento da criança, pois ela usa a força (para arremessar a pedra no 

número), noções espaciais (base de formação), organização do esquema corporal, motricidade, 

coordenação motora.  

  A amarelinha estimula a comparação entre as ações dos jogadores, apresenta 

comparações que podem estimular anotações gráficas do desempenho de cada um para outras 

comparações posteriores (desempenho de cada criança não comparando com o de outra) o 

desempenho deve ser notado individualmente, pois varia de um para o outro. Na amarelinha. A 

criança tem como objetivo brincadeiras, e são nessas brincadeiras que elas aprendem e se 

desenvolvem, construindo sua própria identidade. 

  Levando em conta a brincadeira propomos que trabalhe outros parâmetros da educação 

também. Mostrando que a amarelinha e uma brincadeira antiga, mas que ela pode ser usada, 

possibilitando ajustes, outros meios que ela possa ser usada. 

 

Objetivo 

  Proporcionar para os alunos um espaço adequado para que a brincadeira de amarelinha 

seja realizada e aprender sobre os tipos diferentes de amarelinha que existem. 

 

Desenvolvimento 

  O projeto possibilita desenvolver habilidades na área do social, pessoal e corporal, a 

atividade será desenvolvida durante dois dias dependendo do rendimento da turma. 

Amarelinha 
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  Desenhe o diagrama com o giz sobre a calçada ou asfalto. O traçado tradicional é um 

retângulo grande dividido em dez retângulos menores – as “casinhas” – numerados de 1 a 10. 

Na parte superior do diagrama, faça uma meia-lua e escreva a palavra “Céu”.  

  Para jogar, fique atrás da linha do início do traçado – do lado oposto à palavra ‘Céu’ – 

e atire o marcador na casinha que não poderá ser pisada, começando pelo número 1. Atravesse 

o resto do circuito com pulos alternados nos dois pés e em um pé só. Ao chegar no ‘Céu’, faça 

o caminho de volta do circuito, pegue o marcador - sem pular na casa onde ele está – e volte 

para trás do traçado. Depois jogue o marcador na próxima casinha e assim sucessivamente. Se 

errar, será a vez do próximo jogador.  Vence quem completar todo diagrama primeiro. 

 

Variantes: para inovar, faça circuitos em formatos diferentes, como caracol ou retângulos 

maiores. Para as crianças mais novas, os circuitos podem ser menores e podem ser feitas 

exceções – como, por exemplo, permitir que elas pulem com os dois pés em todas as casas. 

 

Etapa 1: Brincar no pátio de amarelinha. 

1.1 Será que existem outras formas de amarelinha? 

1.2 Pintar na folha e jogar amarelinha. 

  Por meio de a brincadeira fazer com que as crianças, brinquem com todas as outras se 

interagindo e ao mesmo tempo aprendendo sendo estimulado. Explicar como a brincadeira vai 

funcionar como serão as regras, contar a história de onde veio a amarelinha como surgiu? De 

qual cultura ela veio?  Poderá também dar a amarelinha impressa com as regras juntamente com 

o desenho, para que a turma possa colorir e ter fixado ou no caderno ou em um mural para que 

possa registrar a atividade do dia. Depois de falar como as regras funcionarão deixar com que 

os alunos façam o desenho no chão, participem da parte da ilustração onde a brincadeira vai 

acontecer. Fazer algumas perguntas sobre a amarelinha. Se todos entenderam as regras? Como 

será o jogo?     

 

Etapa 2: Confeccionar uma amarelinha de papel. 
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  Ter uma amarelinha confeccionada para que possa chegar em casa e mostrar o que foi 

feito e brincar com outras crianças também.  

 Pesquisar junto aos pais e na internet outras formas de amarelinha. Socializar as 

descobertas.  

 

Etapa 3: Criar um novo jogo de amarelinha 

Fazer uma roda de conversa e perguntar: Qual será o nome da amarelinha que vamos 

criar? Alguém já brincou de amarelinha em casa? Vocês já ouviram a musiquinha que pode 

acompanhar a brincadeira? 

Ensinar a cantar uma música para brincar amarelinha  

 

Preste atenção que agora vou ensinar: 

A pular amarelinha e você vai gostar 

Já começa a brincadeira desenhando no chão 

Oito casas bem maneiras siga a numeração 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Chame a prima, chame o irmão, bate na porta da vizinha 

Chame todo mundo para brincar de amarelinha 

E agora uma pedrinha você tem que arranjar 

Para jogar em cada casa, boa sorte vamos lá 

Vai e volta até o começo, siga tudo que eu disser 

Não pode pisar na casa que a pedrinha estiver 

Até chegar ao céu 

Vai pulando num pé só 

Nesse jogo de equilíbrio 

Quero ver quem é melhor 

Amarelinha 

É uma brincadeira fácil pra dedéu 

Amarelinha 

Pulando pulando até chegar ao céu 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Etapa 4:  

Brincar com as novas formas do jogo de amarelinha criadas pela turma, com suas regras 

e músicas. 
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Etapa 5: 

Expor trabalhos para que todos vejam os trabalhos dos outros coleguinhas. Colocar fotos 

das etapas realizadas.   

  

Cronograma 

  O projeto será avaliado em uma semana letiva. 

 

METODOLOGIAS LÚDICAS APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Juniele Cristina Rocha dos Santos25 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

 

Projeto 1 

 

Título: Educação para a Páscoa 

Ano: Alunos de 4 e 5 anos  

Justificativa 

A Páscoa é considerada uma data religiosa extremamente importante para os Cristãos, 

entretanto, suas representações simbólicas são cheias de significados que encantam a todos, 

contribuindo de alguma maneira para a formação inclusive daqueles que não manifestam 

nenhuma fé. Por esse motivo esta data merece uma atenção especial dentro da programação de 

atividades no calendário letivo.  

O desenvolvimento do Projeto Educação para a Páscoa visa resgatar valores e 

concepções que estão se perdendo com o passar do tempo, principalmente em razão da 

 
25 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo- MG. E-mail: 

junielerocha79@gmail.com 
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comercialização das mesmas, transformando a Páscoa numa simples ocasião de troca de gestos 

carinhosos e chocolates.  

Dessa forma a escola ocupa um papel fundamental na reformulação da cultura, levando 

o educando para a vivência e o conhecimento das principais manifestações culturais existentes 

em seu meio, relacionando-se de forma respeitosa com as mesmas. Segundo o autor, os 

processos criadores presentes desde o início da infância, manifestam-se basicamente em suas 

brincadeiras ou jogos, resultando de um impulso criativo, compreendido como aquele que torna 

possível ao sujeito reordenar o real em novas combinações. 

O contato do aluno com conteúdos apresentados de uma forma lúdica torna-se muito 

mais natural e consequentemente mais eficaz, ele tem melhor aproveitamento no processo de 

ensino-aprendizagem, isto é, deixa de ser um aluno passivo, e torna-se um aluno participativo, 

ativo, crítico e diretamente envolvido no processo de aprendizado em relação ao objeto de 

estudo. 

Quando as atividades são propostas sob o conceito lúdico, adquirem uma representação 

especial no aprendizado infantil, visto que, o educando manifestará seu interesse de uma forma 

mais alegre. Nas brincadeiras a criança estimula a imaginação, descobre habilidades e aos 

poucos assume papéis próprios, desenvolvendo funções cognitivas e interativas. Durantes o 

processo lúdico é possível observar comportamentos específicos como ansiedade, sofrimento e 

angústias que talvez a criança não consiga manifestar de uma forma tradicional, auxiliando 

assim no conhecimento do mundo em que a cercam.  

 

Objetivo geral 

Representar o verdadeiro significado da Páscoa, desvinculando apenas o sentido 

comercial exposto tão intensivamente hoje em dia.  Promover bons valores e ações e as boas 

maneiras, levando os alunos a refletir sobre respeito, amizade, relação entre as pessoas e o 

motivo e a importância de partilhar. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Levantamento do conhecimento do aluno 
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 Será realizado um levantamento prévio do conhecimento da criança a respeito do tema 

em questão. Dar oportunidade para a criança se expressar e contar histórias relacionadas ao 

tema.  

 

Etapa 2: Apresentar uma música sobre a Páscoa 

 Como o objetivo do projeto é que as crianças aprendam mais sobre a Páscoa passar um 

vídeo que discuta isso, como por exemplo, “Páscoa sem chocolate”, disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7h84FS3GWZY 

 Fazer uma roda de conversa sobre as informações da música que mostra que a Páscoa 

não é só chocolate, mas brincadeira e amizade. 

 

Etapa 3: Colorir os símbolos da Páscoa 

 Mostrar para as crianças que a Páscoa tem outros símbolos além do coelho e passar o 

vídeo “Os símbolos da Páscoa”, disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=u1m01_OUS74 

 Discutir o que cada símbolo significa e entregar uma atividade de colorir os símbolos 

para ser feita em casa.  

 Variação: o professor pode dividir a turma em equipes e cada equipe ganha um símbolo 

para colorir e depois montar um painel com os desenhos coloridos pela turma.  

  

Etapa 4: Brincadeiras de Páscoa 

 Antes de brincar, montar máscaras de Páscoa ou chapéus de orelhinhas para que as 

crianças brinquem. As próprias crianças devem montar, colorir e enfeitar sua máscara 

personalizada. Na internet existem diferentes modelos. O professor deve dar prioridade a 

materiais baratos e recicláveis. 

 Existem várias brincadeiras que podem ser ensinadas às crianças e que vão envolver o 

desenvolvimento psicomotor e a interação. As brincadeiras podem ser feitas todas num dia ou 

ao longo da semana:   
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a) Coelhinho sai da toca - Distribua bambolês pelo chão e peça para cada criança ficar 

dentro de um. Grite: "coelhinho sai da toca"! Todos os pequenos devem trocar de 

bambolê e quem ficar de fora, sai da brincadeira. Para funcionar, a cada rodada você 

deve tirar um bambolê. 

b) Pulo do coelho - Faça uma marca de giz no chão, como se fosse um ponto de chegada. 

Depois de dar o sinal, os participantes terão de saltar como um coelho até a marca. Quem 

chegar primeiro é o campeão! 

c) Caça ovos - A brincadeira é clássica e nunca sai de moda. Conte que o coelhinho 

escondeu alguns ovos. Basta a criança procurar. Para tornar a brincadeira ainda mais 

divertida, faça pegadas de coelho no chão. Elas podem ser feitas de papel e coladas ao 

chão. 

 

Etapa 5: Fazendo lembrancinhas de Páscoa para os pais 

 Discutir com os alunos que a Páscoa é mais que ganhar ovos de chocolate, ela envolve 

sentimentos e estar em família. E que o coelhinho é apenas um dos símbolos da Páscoa, o mais 

conhecido. Perguntar as crianças quais sentimentos devemos ter na Páscoa: amor, carinho, 

respeito, fé, etc. Propor que os alunos façam um cartão de Páscoa para os pais ou responsáveis 

para ser entregue no dia da Páscoa. 

 Existem vários modelos de cartão, mas o professor deve dar prioridade aqueles que 

trabalham com material reciclado e que os alunos mesmos possam fazer.  

 

Material: papel A4 colorido, molde de coelho ou outro símbolo da Páscoa, cola, canetinha. 

Montagem: dobre ao meio o papel A4 colorido que será o cartão. De um lado recorte o molde 

do coelho ou outro símbolo da Páscoa. Com outro papel colorido recorte outro molde e cole no 

fundo do cartão. Escreva mensagem de Feliz Páscoa para a família ou de sentimentos que se 

deve ter na Páscoa.   
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://donaengenhosa.com.br/cartao-de-pascoa-ideia-

simples-para-incrementar-o-presente/ Acesso em: 27 mar. 2018.  

  

Cronograma 

As etapas do projeto serão realizadas no período de uma semana.  

 

Projeto 2 

 

Título: Resgatando culturas com o folclore brasileiro 

Ano: Alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil 

Introdução 

Folclore é uma junção de histórias, práticas cotidianas, tradições e costumes populares 

da cultura brasileira. A própria palavra, “folclore”, se originou da língua inglesa, sendo a junção 

de “folk” (povo) e “lore” (saber), logo, significa literalmente “saber popular”.  

A comunidade escolar deve estar comprometida com o resgate da cultura brasileira, 

visando transmitir um conhecimento tão importante para as crianças, não somente em 22 de 

agosto (Dia do Folclore). É necessário que haja uma interdisciplinaridade na transmissão desses 

costumes, visto que envolvem dança e músicas, poemas, fábulas, contos e versos, trava-línguas, 

crenças, superstições, artesanatos, receitas típicas, e tudo mais que garantem as tradições e 

representam a cultura diversificada do Brasil.  

O tema do folclore brasileiro deve permanecer na escola o ano todo. Os artistas, artesãos 

e músicos necessitam de divulgação, tudo isso não pode ficar escondido nas prateleiras de 
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bibliotecas no país a fora. O educador precisa se manter atento, a fim de não deixar escapar 

nenhuma oportunidade de envolver várias disciplinas na promoção do conhecimento. 

 

Objetivo geral 

Proporcionar aos alunos atividades sócio culturais, incentivando a criatividade, assim 

como a socialização da criança utilizando as lendas do folclore brasileiro.  

 

Desenvolvimento 

 Como o folclore brasileiro é rico em manifestações vamos focar nosso projeto nas lendas 

brasileiras.  

 

Etapa 1: Vídeo sobre lendas do folclore brasileiro 

 Apresentar aos alunos dois vídeos sobre a lenda do Saci Pererê e da Iara. Esses vídeos 

estão disponíveis no Youtube:  

Série Juro que Vi – Saci Pererê: https://www.youtube.com/watch?v=zcQEPXPD-P0 

Iara – Juro que vi: https://www.youtube.com/watch?v=EgFPKjvnblI 

 

  Fazer uma roda de conversa para discutir as lendas. Iniciar perguntando quem já 

conhecia a lenda do Saci e a Iara. Se o aluno sabe o que é uma lenda – o professor deve explicar 

o que é lenda: uma história que combina fatos reais com imaginação e que é transmitida pela 

tradição oral através dos tempos. Como é a lenda do Saci; Como é a lenda da Iara. De qual eles 

gostaram mais. Será que existe Saci e Iara?  

 Sabia que existem músicas sobre o Saci e a Iara. Vamos ouvir:  

Música Turma do folclore – Saci Pererê: https://www.youtube.com/watch?v=jKnxz5vKXsw 

Música Turma do folclore – Iara: https://www.youtube.com/watch?v=Fx12WsOQNUU 

 

 Propor uma atividade de colorir com a imagem do Saci e da Iara. Durante a atividade os 

alunos podem continuar a ouvir as músicas 

 Afixar os desenhos coloridos sobre o Saci e a Iara na sala de aula.  

 Perguntar se os alunos sabem outras lendas do folclore brasileiro. Propor que façam uma 

pesquisa em casa sobre outras lendas e tragam para a sala na próxima aula. A pesquisa pode ser 

oral ou escrita.  

 

Etapa 2: Novas lendas do folclore 
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 Ouvir as novas lendas que os alunos trouxeram de casa. Caso não tenham levantado 

alguma lenda contar para eles.  

 Ver os vídeos das novas lendas levantadas (como o Boitatá, a Mula sem cabeça, o 

Curupira, o Boto, a Vitória Régia, o Lobisomem, a Cuca, etc. ). 

 Fazer uma roda de conversa e apontar que os personagens das lendas são protetores da 

natureza e não deixam que ela seja depredada com caça ou desmatamento.    

 Colorir os personagens das lendas apresentadas e afixar as pinturas na sala.  

Atividade para casa: Escrever os nomes dos personagens das lendas 

 

Etapa 3: Teatro de lendas 

 Propor que os alunos montem um teatro com as lendas aprendidas. A peça pode ser 

sobre uma das lendas ou envolver todos os personagens que aparecem nas lendas. Existem 

várias peças disponíveis na internet ou a professora pode criar uma com os alunos.  

 

Exemplo de peça disponível na internet 

 
Teatro: FOLCLORE 

Preserve a natureza e o folclore 

 

Narrador: Em uma floresta, muito, muito, muito distante, onde todos os 

personagens do folclore moram algo de muito ruim está acontecendo. Cada 

personagem está em um canto da floresta, muito tristes e cansados. Pois havia 

muita sujeira espalhada pela mata, não sabiam o que fazer para mudar tudo 

isso. 

Foi quando de repente o saci surgiu do nada... trazendo uma grande ideia. 

(O Saci entra pulando e com jeito de bravo...). 

Saci: Meu Deus que calor... e que sujeira...Isso não pode continuar assim 

tenho que tomar uma providência. Aliás, sozinho eu não consigo nada vou 

chamar todos os meus amigos protetores das florestas e juntos iremos reclamar 

desta sujeira. 

(Saci vai até perto dos outros personagens e chama um a um.). 

Saci: Iarinhaaaaaaaaaa... venha vamos conversar... 

Piráaaaaaaaaaaaa... Pirá...Pirá...ai Curupiraaaaaa vamos precisamos nos 

reunir.Tatáaaaaa você também tem que ir. 

Boto... Vamos!!!!Vitória Régia, por favor, venha...Venham temos que 

conversar seriamente. 

Todos: O que foi o que foi estamos cansados... 

Saci: O nosso mundo está sendo destruído e temos que tomar uma atitude. O 

que vocês acham? 

Iara: (Se destaca) Espera aí, eu vou falar... Todo mundo sabe que eu sou a mãe 

das águas... Não sabem????? Agora vocês pensem em um rio sujo... 

multiplica...Pois é onde eu e minha beleza moramos... 

Por isso concordo com você Saci.... Mas o que vamos fazer? 

Saci: Eu pensei.... ( O Saci é interrompido pelo Curupira) 

Curupira: Já sei vamos nos mudar para outra floresta... 
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Outra personalidade do Curupira: Não não Curupira nós temos que educar os 

seres humanos 

Curupira: (Fala para o Boitatá) E aí Tatá o que tem a dizer? 

Boitatá: Aí cara o que tenho pra dizer é que eu tô soltando fogo pelas ventas. 

Estou muito bravo com toda esta poluição. 

(Vitória Régia chega tentando acalmar os ânimos) 

Vitória Régia: Calma Boitatá, temos que pensar bem antes de agir. 

Boitatá: Fala com irritação com a Vitória Régia... 

E tu Régia o que sugeres então? 

Vitória Régia: Meu nome é VITÓRIA RÉGIA, não se esqueça disso. 

(Boto vem de mansinho e com gingado) 

Boto: E aí Vitória Régia o que tu acha da gente fazer... tipo assim...um 

protesto...com aquelas paradas de bandeira e tal... 

Saci: (empolgado) é isso mesmo, gostei muito da ideia dele. 

Narrador: Todos concordaram e foram se preparar... 

Ai meu Deus será que isto vai dar certo???? 

Estou com medo... 

(Todos voltam preparados para o protesto) 

Todos: (2x) Eza, eza, eza salvem a natureza... 

Ore, ore, ore salvem o folclore.... 

Saci: (diz para as crianças) 

Olá pessoal meu nome é Saci Perere. Eu e meus amigos viemos aqui para dizer 

chegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 

Os seres humanos estão destruindo a natureza, o nosso lar... 

Não aguentamos mais... 

Curupira: (com tom de imposição) 

É mesmo! Chega de jogar lixo no chão e outras porcarias 

Quando a chuva chega leva tudo isso para os rios e matas. Estou com tanta 

sede que não posso tomar minha água limpinha... e fresquinha... 

Iara: E eu então, que sou a rainha das águas estou com meu cabelo imundo... 

louca para lavar e deixa-lo novamente sedoso. Mas não posso... Porque a água 

está poluída. 

Boitatá: Para de frescura, todos aqui estamos preocupados e insatisfeitos com 

o desrespeito com o nosso lar. (neste momento o boitatá se mostra frágil e 

começa a chorar repetindo a palavra lar...). lar... lar... 

Vitória Régia: (com ar de professora) Se cada um fizesse a sua parte, 

colocando seu lixo no lixo, ou reciclando, nós não estaríamos nesta situação. 

Vocês não acham? 

Boto: Mas olha que agora me brilhou uma ideia... E se a gente tivesse um ou 

mais representantes  para nos ajudar? 

Saci: (Pula bem alto) 

Crianças qual de vocês querem nos ajudar? E se tornar um parceiro da 

natureza? 

(Neste momento se coloca as faixas nas crianças) 

Todos: Tudo vai melhorar. Obá!!!!! 

Narrador: Crianças comecem as mudanças nas suas casas. 

Limpem tudo e coloquem o lixo no lixo e ajudem os adultos a reciclarem. 

Falem com os seus amiguinhos e sejam vocês também parceiros da natureza!!! 

Mas nunca se esqueçam dos nossos amigos do folclore!!!! 

Vamos lá, pessoal.... 

Todos: (2x) Eza, eza, eza salvem a natureza.... 

Ore, ore, ore salvem o folclore.... 

Os personagens vão saindo enquanto cantam... 
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Peça disponível em: 

http://professorashanamucke.blogspot.com.br/2012/08/teatro-do-folclore-

script.html Acesso em: 18 de abr. 2018.  

 

 Se as crianças não conseguirem decorar as falas a professora pode usar outras formas 

de teatralização como a narrativa dos personagens e as crianças fazem os gestos.  

Para a peça todos vão construir máscaras que mostrem o personagem.  As máscaras 

podem ser feitas de EVA ou papel. Deixe as crianças usarem a criatividade.  

 As crianças devem ensaiar a peça durante alguns dias para depois apresentá-la aos pais.  

 

Etapa 4: Fazendo o convite para o teatro.  

 As crianças devem confeccionar um convite para ser entregue aos pais com a data da 

apresentação. Os dizeres do convite já podem estar prontos e os alunos vão fazer colagem ou 

colorir o saci 

 

 

 

Imagem ilustrativa. Exemplo de convite. Produção da aluna pesquisadora. 2018. 

 

Etapa 5: Apresentação da peça 

 No dia marcado fazer a apresentação da peça aos pais e convidados.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser realizado em duas ou três semanas, pois os alunos 

precisam de tempo para ensaiar a peça.  

 

 

LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Convite  
Venham todos... 
A sala da professora Rachel convida para assistir à peça 
Preserve a natureza e o Folclore 

Dia 09 de maio de 2018 
Horário: 16 horas. 
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     Roanne Romilda Rodrigues Soares26 

                                 Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1  

 

Título: Teatrinho da matemática 

Série/ano: alunos de 4 anos da Educação infantil  

Justificativa 

O conhecimento da criança se dá por meio de interação e socialização, mas também de 

forma criativa, prazerosa de maneira que estimule seu interesse e participação desenvolvendo 

nelas a curiosidade para isso se faz importante o uso de várias metodologias de ensino, uma 

delas é o teatro em sala de aula. 

O teatro entre outras modalidades de ensino, se trabalhado corretamente traz ludicidade 

e por consequência trazendo consigo o aprendizado, além de trabalhar o processo de desinibição 

da criança, por ser um grande aliado para o desenvolvimento cognitivo, psicossocial e afetivo 

dela trazendo benefícios para a alfabetização da mesma. Reverbel (1997) fala da importância 

do uso do teatro no ensino: 

 

O ensino do teatro é fundamental, pois, através dos jogos de imitação e criação, 

a criança é estimulada a descobrir gradualmente a si própria, ao outro e ao 

mundo que a rodeia. E ao longo do caminho das descobertas vai se 

desenvolvendo concomitantemente a aprendizagem da arte e das demais 

disciplinas. (REVERBEL, 1997, p. 25) 

  

Objetivo 

Trabalhar com as crianças os números, socialização, interação, afetividade, cultura, 

expressão para que elas aprendam em um contexto lúdico, a fim de tornar o aprendizado 

 
26 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP), Monte Carmelo - MG. E-mail: 

roannesoares2017@gmail.com 
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gratificante e significativo, e para que eles mesmos passem se tornar autor das suas próprias 

histórias. 

 

Desenvolvimento   

Etapa 1: A professora deve levar para a sala de aula a música: Cinco patinhos e trabalhar a 

quantidade de patinhos mencionada na música. 

 

Etapa 2: Levar desenhos impressos dos patinhos para que eles colorirem e atividades 

envolvendo a interpretação, de acordo que os patinhos iam e vinham na música. 

 

Exemplo de atividade que pode ser aplicada na etapa 2 

 

Etapa 3: Levar tinta, pinceis e demais materiais para montar os personagens da música. 

 

Etapa 4: Caracterizar as crianças de patinhos e encenar a música, ensinado a eles as quantidades, 

subtração, comparação de uma forma lúdica, na medida em que se desenvolve o teatro. 

 

Cronograma 
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O projeto terá duração de uma semana para que se possam trabalhar todos os momentos  

 

Referências 

REVERBEL, Olga. Um caminho do teatro na escola. São Paulo: Scipione, 1997.  

  

 

Projeto 2 

 

Título: Plantar e brincar, um prazer em sala de aula 

Série: alunos de 4 anos da Educação Infantil 

Justificativa 

Existem inúmeras maneiras de se trabalhar o meio ambiente na escola, mas não são 

todas elas que proporcionam conhecimentos para a criança, pois muitos educadores querem 

usar apenas livros e leituras para o ensino do conteúdo ao contrário deve mostrá-las a realidade 

no convívio diário do nosso meio. 

A prática do professor em trabalhar com o lúdico propicia na criança um aprendizado 

mais significativo, pois ela terá contato e vivência com experiências prazerosas com o 

conhecimento.  

A conscientização das crianças sobre a preservação do meio ambiente é fundamental, 

pois elas serão cidadãs no futuro e para isso devem ser ensinadas desde pequenas, mas não de 

formas repetitivas e com regrinhas cansativas que são usadas apenas na sala de aula e não levam 

para seu dia a dia. 

 

(...) as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos e 

acontecimentos do mundo, sejam instigadas por questões significativas para 

observá-los e explicá-los e tenham acesso a modos variados de compreendê-

los e representá-los. (BRASIL, 1998, página 16) 

 

Objetivo 
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Desenvolver a conscientização das crianças sobre a preservação do meio ambiente, a 

importância do reflorestamento com o contato direto delas no meio e de forma lúdica. 

 

Desenvolvimento  

Etapa 1: Apresentar um vídeo e incentivar a participação dos alunos 

Apresentar o vídeo “Patati Patatá - A Árvore (DVD Volta ao Mundo)”, disponível no 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4 

 Depois de ouvir a música e cantar junto com o vídeo fazer uma roda de conversa e 

refletir sobre a importância das árvores e das plantas em geral para o meio ambiente e a vida do 

homem.   

Etapa 2:  

Levar imagens comparativas de florestas antes do desmatamento e após, e aprofundar 

com perguntas que façam os pensar qual ambiente eles querem viver. 

 

Etapa 3:  

Pedir para que as crianças levem garrafas pets e sementes de árvores e plantas para a 

aula. A participação dos pais será importante nessa etapa pois com um bilhete coletivo a 

professora poderá pedir o material e as sementes de plantas, enfatizando que as sementes devem 

ser identificadas, ou seja, de qual planta a semente é. Os pais devem dar preferência a plantas 

pequenas como feijão, rabanete, tomate, cenouras, beterrabas, temperos (salsa, etc.) e que 

germinem rapidamente para que a criança não se sinta frustrada pela demora da sua planta.  

 

Etapa 4:  

Levar as crianças para a área de lazer da escola e os materiais obtidos para realização da 

atividade. 

O professor vai cortar as garrafas de jeito que fique um furo no meio, e fazer vários 

furinhos pequenos no fundo das garrafas, depois delas cortadas, ensinar para as crianças como 

as encher de terra, plantar as sementinhas e como aguá-las. 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4
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A criança deverá escrever em um cartão e colocar a frente de seu vaso reciclável qual 

planta está sendo cultivada ali.  

 

Etapa 5:  

Todos os dias após o recreio levar as crianças para molhar as sementes e acompanhar o 

processo de germinação da planta, assim que as mudas já estiverem prontas, cada um irá levar 

a sua para casa e plantar em um local apropriado. 

Observação: é importante que o professor trabalhe com as crianças a ansiedade com 

relação a germinação das sementes e, se alguma não germinar, explicar que isso acontece por 

diferentes motivos (semente não estava madura, muita água, pouca água, pouco sol ou muito 

sol).  

 

Cronograma  

O projeto terá duração de três dias consecutivos e após o término uma duração de quinze 

minutos por aula para aguar as sementes. 

 

Referências 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: 

MEC/SEF,1998. v.3 

 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS NA ALFABETIZAÇÃO 

 

Sandriane Grasiele Sucupira27  

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

Projeto 1 

 
27 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

sangrasiely@hotmail.com 
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Título: Cuidando do meu corpo 

Ano: 1° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa  

Conforme os Parâmetro Curriculares Nacionais (PCNs), hábitos de higienes começam 

na infância, por isso, é vital que tanto os pais quantos a escola ensinem de maneira significativa 

e estimulem esses hábitos, pois dessa forma, os alunos aumentarão suas chances de ter uma 

vida saudável. 

A escola exerce importante papel para a mudança da sociedade, inclusive de hábitos 

saudáveis. O aluno tem o professor como um exemplo a ser seguido e a escola um local de 

aprendizagens importantes, por isso fez-se necessário criar um projeto que estimule e incentive 

a higienização corporal de forma correta por meio de atividades prazerosas e repletas de 

significados, aliando o lúdico ao projeto pois acreditamos que ele trará melhores resultados 

 

Objetivo geral 

Conscientizar e estimular os hábitos de higiene nos alunos do 1° ano do Ensino 

Fundamental utilizando o lúdico como forma de discussão do conteúdo. 

 

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido nas seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Conscientizando os pais ou responsáveis 

Fazer reunião com os pais para apresentar o projeto e pedir a colaboração no exercício 

dos hábitos de higiene pessoal em casa.   

 

Etapa 2: Roda de conversa sobre a importância da higiene  
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Para iniciar o projeto, será convidado um especialista da área da saúde para fazer parte 

de uma roda de conversa na sala de aula. O palestrante deve explicar sobre a importância do 

banho, lavar as mãos antes de ingerir alimentos e sobre higienização correta dos alimentos, 

dentre outros e responder as dúvidas dos alunos.  

 

Etapa 3: Pesquisa sobre hábitos de higiene 

 Pedir que os alunos pesquisem sobre os principais hábitos de higiene que devem ter e 

quais produtos utilizam para tomar banho, lavar as mãos, limpar as orelhas, escovar os dentes, 

pentear cabelo e cortar as unhas. Discutir os resultados da pesquisa na sala de aula e propor que 

montem um painel com imagens sobre os principais hábitos de higiene e os materiais que são 

usados. 

 Para fazer os painéis a professora deve pedir para que a turma se divida em grupos e 

traga de casa embalagens vazias de produtos de higiene pessoal para serem colados nos painéis. 

 Após a confecção dos painéis colar na sala e nos corredores da escola.  

 

Etapa 4: Trilha da higiene 

A professora imprimirá a trilha da higiene decorada com desenhos e moldes de dados 

suficientes para cada dupla da sala. Os alunos devem colorir os desenhos da trilha e os dados e 

montá-los antes de jogar. Além das trilhas e dos dados é necessário ter cartões com questões e 

respostas sobre higiene e as cole em cartões feitos de cartolina. 

 

Regras do jogo: 

Total de alunos: 2 

Número de casas: 20 

Cada dupla deve ganhar uma trilha, duas tampas de garrafas, dois dados e 11 cartões 

numerados de 2 a 12, cada cartão contém uma pergunta diferente referente a higiene e em baixo 

a resposta. 
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O primeiro aluno joga o dado, seu opoente pega um cartão correspondente a soma dos 

números dos dados e faz a pergunta, se o outro acertar avança com a tampa de garrafa duas 

casas, se errar, retrocede uma casa (exceto na primeira jogada), ganha quem chegar ao final da 

trilha primeiro.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://biopibid.wordpress.com/2013/07/02/plano-de-

aula-higiene-pessoal/#more-333 Acesso em: 05 mar. 2018. 

 

Variações no jogo: A turma pode fazer uma competição. Os vencedores da primeira rodada vão 

competir entre si até que apenas um aluno ganhe. Ele deve ganhar um prêmio. Para fazer uma 

competição a professora deve providenciar cartões diferentes que tragam novas perguntas e 

respostas a cada rodada.  

 

Etapa 5: Escovando os dentes e lavando as mãos 

Para finalizar o projeto, será proposto que os alunos escovem os dentes no mínimo duas 

vezes por semana após o lanche ser servido e lavem as mãos todos os dias após o recreio. 

Para o cumprimento dessa etapa será preciso que: 

https://biopibid.files.wordpress.com/2013/07/jogo-higiene-pessoal.png
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• Os momentos para escovar os dentes sejam executados entre o lanche e o recreio; 

• O aluno deve trazer de casa material individual com escova, creme dental, toalha. A 

escola deve disponibilizar sabonete líquido; 

• A educadora coloque etiquetas em cada escova para identificá-las ou fazer um porta 

material dental com garrafa pet com o nome de cada aluno. 

Material necessário para fazer um porta material dental: duas garrafas pet transparentes; tinta 

para decorar.  

Montagem: corte as garrafas pet ao meio, sendo que uma deve ficar maior que a outra: vai ser 

utilizado apenas o fundo das garrafas que vão ser encaixados para formar o porta material. Cada 

criança deve decorar seu porta material como quiser. Cole etiqueta com o nome em cada porta 

material.    

Antes de começar os momentos de escovar os dentes e lavar as mãos a professora deve 

demonstrar aos alunos a forma correta de fazer ambas as atividades.   

Durante o momento de escovar os dentes:  a professora deve colocar a música “Meus 

dentinhos” (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iYYnBuVvmpw) enquanto 

cada aluno passa creme dental nas escova e fazem a escovação dos dentes de forma correta.   

 Todos os dias após o recreio: levar a turma até as pias para lavar as mãos de forma 

correta e secar.  

 

Cronograma 

Esse projeto será inicialmente desenvolvido em 5 aulas, mas a escovação e a lavagem 

das mãos devem ser atividades permanentes ao longo do ano letivo.  

 

Referências 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Saúde. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/saude.pdf  Acesso em: 01 mar. 2018. 

 

Projeto 2  

 

Título: Jogo da memória com as profissões 

https://www.youtube.com/watch?v=iYYnBuVvmpw
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/saude.pdf
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Ano: 2° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa  

O brincar faz-se presente em todas as etapas do desenvolvimento infantil e, através dele, 

o educador pode desenvolver habilidades e competências necessárias referentes ao ano escolar 

em que o aluno se encontra, conforme Maluf (2003, p. 09) 

 

O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve 

habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das necessidades básicas 

da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor, social, 

emocional e cognitivo.  

 

 Utilizar atividades lúdicas é uma metodologia capaz de alcançar os objetivos traçados, 

permitindo que a criança aprenda brincando e interagindo com os colegas.  

Esse projeto tem como finalidade estimular a criatividade, trabalho atenção e raciocínio 

por meio da criação de uma história em grupo e da confecção de um jogo da memória tendo 

como tema as profissões.  

 

Objetivo geral 

Estimular a criatividade por meio da criação de uma história em grupo, assim como o 

raciocínio e atenção por meio do jogo da memória. 

 

Desenvolvimento  

Esse projeto será desenvolvido em quatro etapas, sendo elas: 

 

Etapa 1: Lendo um conto  

A professora entregará aos alunos o conto “A formiguinha que queria ser costureira”, 

disponível em: http://rute-rute.blogspot.com.br/2011/04/, para que leiam. 

http://rute-rute.blogspot.com.br/2011/04/
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Após a leitura silenciosa, fazer uma leitura oral e roda de conversa para interpretação da 

história contida no conto. Perguntar que outras profissões a formiguinha poderia ter, já que não 

levava jeito para ser costureira como a mãe?   

Como tarefa de casa os alunos devem: a) pesquisar sobre as profissões dos pais; b) 

Apontar qual profissão gostariam de ter quando crescerem; c) fazer o caça profissões.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: http://janiceprofa.blogspot.com.br/2013/04/dia-do-

trabalho-2013.html Acesso em: 05 mar. 2018. 

 

Etapa 2: Criando uma nova história  

 Corrigir a tarefa de casa sobre profissões e passar o vídeo “Quintal da Cultura - Minha 

profissão é...”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VB0XXKvalHs. Comentar 

o vídeo e a indecisão do Ludovico sobre qual profissão quer ter quando crescer.   

A partir do conto lido, da tarefa de casa e do vídeo sobre profissões, os alunos devem 

criar, em conjunto, uma nova história com personagens e profissões que eles gostariam de ter. 
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A professora registrará em um caderno para depois escrevê-la em um cartaz e colocá-lo na 

parede para que os alunos vejam e leiam o que produziram. 

 

Etapa 3: Confeccionado o jogo da memória. 

Essa etapa terá duração de duas aulas e os alunos receberão auxílio da educadora para 

confeccionar os jogos. 

A sala deve ser dividida em grupos de, no máximo, 3 crianças, cada grupo receberá 

materiais para confeccionar os jogos: Tesoura sem ponta, cola, figuras para colorir referentes a 

história criada, lápis de cor, e cartolinas recortadas em quadrados de tamanho médio. Cada 

grupo deve confeccionar dez pares de fichas.  

As crianças devem colorir os desenhos, recortá-los e colar de um lado do cartão e do 

outro lado deve ser colado uma imagem previamente escolhida pela professora para que fique 

como parte de cima de todos cartões do jogo da memória.  

 

Etapa 4: Jogar! 

Nessa etapa os alunos jogarão o jogo da memória que criaram. 

Regras do jogo:  

Número de jogadores: No máximo três 

Número de fichas: Dez pares  

Os alunos receberão fichas com os nomes ou desenhos referentes a história criada 

virados para baixo, o primeiro aluno desvira uma ficha e tenta achar seu par, caso consiga, tem 

direito a mais uma jogada, se errar, será passada a vez para o próximo. Ganha quem conseguir 

maior número de pares. 

 

Variação do jogo da memória: os alunos podem fazer uma competição com várias rodadas até 

que um aluno seja o vencedor. Ele deve ganhar um prêmio.  
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Cronograma 

 Esse projeto foi pensado para ser efetuado em 5 aulas.  

 

Referências 

MALUF, Ângela Cristina Munhoz. Brincar prazer e aprendizado. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003. 

 

ESTRATÉGIAS LÚDICAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Adriana Cristina Marques28 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Circuito da Alfabetização 

Ano: 2º Ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

 A alfabetização é um processo que envolve diferentes fases e que deve ser trabalhado 

de forma constante com os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental. As atividades 

devem ser lúdicas para que os alunos desenvolvam suas habilidades e competências de escrita 

e leitura de forma criativa, prazerosa e interativa.  

 A partir dessa perspectiva propomos um projeto com atividades lúdicas que permitam 

ao aluno interagir com a leitura, escrita e com seus colegas.  

 

Objetivo geral 

 
28 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

adrianacmpedagogia@gmail.com 
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Promover a interação entre as crianças, a associação das imagens com as palavras 

referentes, reforçando o que se foi visto durante as aulas por meio de atividades que 

desenvolvam a coordenação motora e o equilíbrio das crianças. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1:  

Levar um cartaz com figuras e as crianças vão formar as palavras correspondentes a 

cada figura oralmente e por escrito. 

 

Etapa 2:  

Montar cartelas com as palavras do dia anterior e fazer um ditado no qual as sílabas e 

as palavras vão sendo montadas conforme forem sorteadas.  

 

Etapa 3:  

Montar um circuito de alfabetização. O circuito é interativo e o professor deve levar em 

consideração a sua extensão para não ficar cansativo para a criança. O circuito deve ser montado 

em uma quadra com bambolês, cordas e sacos. Cabe ao professor incentivar as crianças a 

participar das atividades.  

 

Circuito 1: Utiliza seis (06) bambolês com as sílabas. Por exemplo, um bambolê com uma sílaba 

“BA”, o outro com a sílaba “LA”. A criança tem que pular dentro dos bambolês com as sílabas 

respectivas para formar a palavra.  

 

Circuito 2: A corda é para fazer o ditado das palavras. A professora dita uma palavra para a 

criança e ela tem que pular a corda na quantidade de sílabas da palavra. Por exemplo, a palavra 

“CASA”, ela pula a corda duas vezes, correspondendo as duas sílabas da palavra. Depois de 

pular, a criança corre no quadro e escreve a mesma palavra.  

 



175 

 

Circuito 3: Já o pula saco, a professora recorta um monte de sílabas dentro de uma caixa, a 

criança pega as sílabas, pula saco até à linha de chegada e no quadro, ela forma a palavra 

respectiva às sílabas que ela tirou na caixa, no início.  

Variações do circuito: Existem inúmeras outras atividades que podem compor o circuito, 

apontamos aqui mais duas que podem ser utilizadas.   

a) Obstáculos. A professora mostra para criança a figura, ela passa pelos obstáculos (que 

pode ser corda para pular no chão, cone para contornar), chega ao fim do percurso e procura a 

palavra correspondente à figura.  

b) Trilha, na qual se trabalha todas as imagens e palavras vivenciadas pela criança 

durante as aulas. A criança joga o dado, anda o número de casas correspondente ao dado, fala 

o nome da figura que vê e procura a ficha com o nome da figura indicado. Por exemplo: se a 

casa que ela parou, a figura correspondente é uma banana, ela fala o nome e procura na caixa a 

palavra banana.  

 

O circuito deve ser competitivo e pode ser feito individualmente ou em equipes. Ganha 

o aluno ou equipe que completar primeiro o percurso.  

 

Cronograma  

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em três dias letivos.  

 

Projeto 2 

 

Título: Gincana da Matemática 

Ano: 2º Ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

Os principais princípios matemáticos são aprendidos nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental e devem ser reforçados com atividades que envolvam o raciocínio lógico 

matemático da criança associadas a ludicidade. Ao propor a resolução de problemas a partir de 
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jogos e brincadeiras o professor proporciona ao aluno espaços e tempos para que ele tenha uma 

aprendizagem significativa e concreta dos conceitos teóricos aprendidos no conteúdo de 

matemática.  

 

Objetivo geral 

Desenvolver nas crianças atenção, concentração e raciocínio logico, provendo a 

interação entre as crianças e reforçando os conceitos que foram apresentados durante as aulas. 

 

Desenvolvimento 

 A gincana deverá ser realizada ao longo da semana letiva, com uma atividade para cada 

dia.  Como a proposta é uma gincana os resultados de cada dia devem ser somados para que, 

ao final da semana, se tenha o grupo campeão que deve ganhar um presente ou medalha.  

 Para iniciar as atividades o professor deve dividir a turma em grupos que deverão se 

manter os mesmos até o final da gincana. Cada grupo poderá ter uma cor ou nome diferente 

para poderem ser identificados.   

 

Dia 1:  

Jogar um bingo com as operações matemáticas.  As cartelas podem ser confeccionadas 

com papel de diferentes cores e com operações de adição ou subtração.  

Regras: A professora fala a operação e criança marca na sua cartela o resultado 

correspondente à operação. 

Ganha o grupo marcar todas as respostas (resultados) corretas.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=P5xeJ8KbiXQ 

Acesso em: 30 abr. 2019. 

 

Dia 2:  

Varal de operações. Fazer cartelas com operações matemáticas e pregar em varais na 

sala ou no pátio. Cada grupo deverá resolver as operações presentes em seu varal e colocar os 

resultados no papel.  

Vence o grupo que obter mais acertos. 

 

Dia 3:  

Jogo da Amarelinha matemática. Desenha-se uma amarelinha e em cada quadrinho é 

colocado uma operação, cada grupo indicará uma criança para jogar. A criança tem que jogar a 

pedrinha e responder o resultado da operação correspondente.  

Ganha quem, em um tempo determinado, acertar mais resultados.  

 

Dia 4:  

Jogo da velha. O professor monta o jogo da velha com números correspondentes às 

adições e subtrações no chão.   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjugoiM5_fhAhWqDrkGHYmDDWMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP5xeJ8KbiXQ&psig=AOvVaw3S1x_hEIfdiKBlgmDJqLGm&ust=1556713286547451
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O professor canta a operação e cada grupo marca o resultado no seu tabuleiro se tiver o 

número correspondente ao resultado.  

Ganha quem completar a fileira primeiro, seja na horizontal, vertical ou diagonal. 

 

Dia 5:  

 Boliche matemático. Cada grupo indicará um ou mais componentes que vão arremessar 

a bola e depois somar os números das garrafas que tiverem caído.  

 Ganha o grupo que, ao final de um número determinado de jogadas, tiver acertado mais 

resultados.  

 

 Ao final do quinto dia de atividades o professor deve anunciar o grupo vencedor e 

distribuir os presentes ou medalhas.  

  

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em cinco dias letivos.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ENSINANDO COM SABEDORIA 

 

Ana Paula Oliveira Brandão29 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

 

Projeto 1 

 

Título: Brincando com os prenomes  

 
29 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo/MG. E-mail: 

anapaulabrandaopedagogia@gmail.com 

mailto:anapaulabrandaopedagogia@gmail.com


179 

 

Ano: alunos de 4 anos da Educação infantil.   

Justificativa 

A aprendizagem na Educação Infantil deve utilizar métodos para incentivar a criança, 

buscando formar de aperfeiçoar seus conhecimentos por meio da ludicidade. 

Uma das metas é que a criança aprenda a reconhecer e escrever o seu prenome e o dos 

colegas, para isso podem ser utilizados diferentes estratégias que permitem que a criança se 

familiarize com os colegas criando vínculo sociais e afetivos que os levaram a reconhecer letras 

iniciais e o prenome de cada colega, além do seu. 

 

Objetivo geral 

Oportunizar a criança a se familiarizar com os prenomes dos colegas  

 

Desenvolvimento  

Etapa 1 

Escrever um bilhete para os pais pedindo tampinhas, preferencialmente de garrafas pets 

e uma foto da criança. 

 

Etapa 2  

A professora deve explicar as regras do jogo de bingo, mostrando que cada letra do 

prenome cantada deve ser marcada com uma tampinha de garrafa pet e quem conseguir marcar 

todas as letras do prenome primeiro ganha a rodada.  

Cada criança receberá uma cartela contendo letras devem ser lançadas de forma aleatória 

na cartela. A professora deve iniciar o jogo colocando no quadro um dos prenomes da turma e 

ir cantando aleatoriamente as letras até que um dos alunos marque na horizontal ou na vertical 

o prenome da rodada. Os alunos devem preencher as letras do prenome desejado com tampas 

de garrafa pet.  

A professora deve variar os prenomes para que todos os alunos tenham seu prenome 

aplicado no jogo do bingo.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em:  http://www.colegiointegrado.com.br/bingo-de-letras/ 

Acesso em: 14 mai 2019. 

 

Etapa 3 

Nessa etapa a atividade será associar a imagem (foto) da criança ao seu nome.  A 

professora poderá montar um painel com as fotos dos alunos e entregar a cada um uma cartela 

com o prenome do colega e pedir para que fixe a cartela em frente a imagem do colega.  

Variação: Fazer um painel com prenomes e imagens e pedir para que o aluno ligue (com linha 

de tricô, por exemplo) a imagem ao prenome.  

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser executado em dois dias letivos.  

 

Projeto 2 

 

Título: Entre canções e sabores 

Ano: alunos de 4 anos da Educação infantil. 

Justificativa 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEivHz9ZriAhUFIbkGHVdgC_8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiointegrado.com.br%2Fbingo-de-letras%2F&psig=AOvVaw3HSTh_9LXtWgUKMcuEG2E2&ust=1557919840191325
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 Na infância a criança começa a construir hábitos para a vida toda e um deles é a 

alimentação. A escola e a família devem incentivá-las a uma alimentação saudável que envolva 

frutas, legumes e verduras. As atividades dessa área devem ser feitas de forma lúdica e 

conjugadas com o aprendizado dos dias da semana.   

 

Objetivo 

Proporcionar as crianças conhecimentos sobre alimentação saudável e dias da semana.   

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

 Apresentar a música Feira para as crianças. 

                    Feira  

 

Segunda tem feira na esquina  

Na quarta tem feira senhora  

Olha não demora que vai acabar  

Se apressa que vamos que vamos pra lá  

O que lá tem  

Cenoura, chuchu, abobrinha, alface fresquinha  

Repolho e agrião  

Tomilho, alho, salsinha, manjericão  

O que tem lá? Tem morango, ameixa e uva 

Laranja madura, abacate e melão  

Limão, kiwi, pera 

Banana nanica, maças e mamão.  

Então me traga uma melancia  

Dois abacaxis, três maços de almeirão  

E não se esqueça do peixe bem fresco 

Um quilo de batata e muita salsa. 

 

Fazer a leitura coletiva da letra da música, fazer leitura apenas com os meninos e depois 

apenas com as meninas.  

Ouvir a música Feira e cantar junto várias vezes. 

Fazer uma roda de conversa para interpretar a música fazendo questões como:  

A) Qual o título da música? 

B) Do que fala a música?  
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C) Quais são as frutas citadas? 

D) Quais os dias da semana que aparecem na letra da música? 

E) Quais os dias da semana que não tem feira? 

F) Quais as verduras?  

G) Quais os legumes?  

H) Qual a carne apresentada na música?  

I) Quais temperos?  

 A professora deve enfatizar a necessidade de uma alimentação saudável para ter uma 

boa saúde e aprendizagem. Mostrando que a variedade de alimentos (frutas, verduras e 

legumes) é importante para não ficarmos doentes. 

  

Etapa 2 

     Convidar as crianças para o pátio e criar uma coreografia para a música. 

Variação: Os alunos podem montar uma peça com personagens e falas que aparecem na música.  

 

Etapa 3 

 Programar uma palestra com um nutricionista na qual ele explicará sobre as vantagens  

de uma alimentação saudável, enfatizando os  benefícios das frutas para nossa vida. 

 Atividade para casa: Fazer um levantamento das frutas preferidas de cada aluno e quais 

eles consomem em cada dia da semana.  

 

Etapa 4 

 Pedir aos pais que mandem uma fruta para que se possa fazer uma salada de frutas com 

os alunos. No bilhete a professora pode dar sugestões de que frutas os pais devem enviar.  

 É importante que os próprios alunos montem a salada de frutas, com o auxílio da 

professora, pais e outros funcionários da escola e comam em um momento diferente para que 
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uns incentivem os outros que não gostam de frutas. Para tanto a professora pode propor um 

piquenique fora do espaço da escola ou no pátio.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 5 dias letivos.  

 

JOGOS NA APRENDIZAGEM COM CRIANÇAS  DE 4 A 5 ANOS 

 

Brenda Hetyelle Aparecida Ribeiro30  

                            Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Resgate das brincadeiras de roda. 

Ano: alunos de 4 e 5 anos da Educação infantil. 

Introdução 

As cantigas e brincadeiras populares são grande instrumento de recreação na educação 

infantil, pois possibilita os alunos a conhecer um pouco mais sobre a cultura de um povo através 

das brincadeiras e cantigas, ao introduzir essas brincadeiras na educação infantil possibilita que 

o aluno aprenda de forma criativa e que ao mesmo tempo aprenda como era as brincadeiras na 

época dos seus pais e avós. De acordo com Faria Junior (1996 apud SILVA et. al., 2018, p. 01) 

 

a reinserção das brincadeiras populares tem um enfoque multicultural. O jogo 

é importante para o indivíduo dando a possibilidade de se expressar graças à 

prática lúdica. A brincadeira infantil possibilita com que a criança lide com a 

fantasia, com o medo, com a imaginação e com o faz-de-conta.  

 
30 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

brenda.hetyelle@gmail.com 
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As brincadeiras não devem ser usadas apenas como instrumentos recreativos, mas 

também como auxiliadores do processo de ensino aprendizado, pois podem ser boas maneiras 

de ensinar diversos conteúdos. 

 

Objetivo Geral  

Favorecer o desenvolvimento de diferentes processos de interação, linguagem e cultura 

por meio de atividades lúdicas. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

 Em uma roda de conversa perguntar aos alunos se eles conhecem alguma brincadeira de 

roda. Caso conheçam escolher duas ou três brincadeiras para serem praticadas. Se não 

conhecerem nenhuma brincadeira apresentar uma (Ciranda cirandinha, por exemplo) e levá-los 

para o pátio para brincarem.  

 Essa prática deve ser antecedida de explicação das regras e movimentos que os alunos 

devem fazer para poderem brincar no pátio.  

 

Etapa 2 

 Depois da brincadeira, enviar para casa uma pesquisa com pais e avós sobre que outras 

brincadeiras de roda eles conhecem e praticavam na infância, com explicação de regras e 

movimentos.  

 

Etapa 3  

 Socializar as respostas que os alunos colheram dos pais e avós e escolher algumas 

brincadeiras para as crianças aprendam juntas os movimentos e as músicas. Elas devem ir para 

o pátio e realizar as brincadeiras.  
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Variação: O professor pode fazer uma competição com os alunos utilizando uma das 

brincadeiras de roda.  

 

Etapa 4 

 Fazer um cartaz com uma das letras das brincadeiras de roda. No caso desse projeto 

escolhermos a tradicional “Atirei o pau no gato” 

 

Atirei o pau no gato-to 

Mas o gato-to 

Não morreu-reu-reu 

Dona Chica-ca 

Admirou-se se 

Do berro 

Do berro que o gato deu: 

Miau!  

 

 

 Fazer a leitura oral da letra da música. Interpretar a música, perguntando as crianças se 

é certo fazer maldades com os animais. Ouvir a opinião dos alunos e propor uma nova letra da 

música:  

 

Não atire o pau no gato (to-to) 

Porque isso (Isso-Isso) 

Não se faz (faz-faz) 

O gatinho (nho-nho) 

É nosso amigo (go-go) 

Não devemos maltratar 

Os Animais 

Miau! 

 

 Cantar a nova versão da música e brincar de roda.  

 

Etapa 5 

 Atividade para casa com a palavra gato  
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Imagem ilustrativa de atividade com a palavra gato. Disponível em: 

https://www.soescola.com/2017/05/atividades-projeto-vinicius-de-moraes.html Acesso em: 

13 mar. 2019.  

 

 A atividade acima é ilustrativa, o professor pode montar atividades variadas que 

envolvam tanto a alfabetização quanto a Matemática (com planilhas com quantidades diferentes 

de gatos para contar, etc.) 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 5 dias letivos. 

 

  

Referências  

SILVA, Miguel Julian Teixeira et. al. A importância de jogos e brincadeiras da cultura 

popular para os estudantes de educação física da UNICRUZ. Disponível em: 

https://home.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais-

2012/ccs/a%20importancia%20de%20jogos%20e%20brincadeiras%20da%20cultura%20pop

ular%20para%20os%20estudantes.pdf Acesso em: 23 mar. 2019.  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYx43kpZjhAhW2H7kGHR66BBEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.soescola.com/2017/05/atividades-projeto-vinicius-de-moraes.html&psig=AOvVaw3zrR5rn5HU8T4hkXsM2UFB&ust=1553431394517088
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Projeto 2  

 

Título: Brincadeiras e brinquedos de antigamente: movimentando-se e aprendendo 

Ano: alunos de 4 e 5 anos da Educação infantil 

Introdução 

A aprendizagem através de brincadeiras diversas proporciona à criança uma forma 

divertida de aprender e a ajuda a interagir melhor com os colegas da turma. De acordo com 

Kamii (1991, p.25)  

 

As interações com outras crianças são importantes por duas razões, ainda, 

primeiro porque o ponto de vista de uma criança é mais similar à visão de uma 

criança que o de um adulto. Segundo, porque uma grande parte da vida social 

da criança se passa com seus colegas e não com adultos.  

 

No mundo de hoje as crianças tem poucas oportunidades de se movimentar, de brincar 

ao ar livre e praticar atividades pois ficam presas em casa, na frente da televisão, do celular e 

do computador vivendo em um mundo virtual que, nem sempre, favorece a interação com os 

outros e a aprendizagem social de regras, de ganhar e perder, de interação com os colegas. Esse 

projeto, portanto, foi pensado para resgatar brincadeiras e brinquedos de antigamente e fazer 

com que as crianças interajam, se movimentem e conheçam outras formas de jogos e 

brincadeiras.  

 

Objetivo geral 

Conhecer as brincadeiras e brinquedos de antigamente e aprender a brincar com eles.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

A sala será dividida pela professora em quatro grupos, cada grupo ficará responsável 

por pesquisar sobre uma brincadeira e um brinquedo de antigamente. Essa pesquisa deverá ser 

feita junto aos pais e avós.  



188 

 

O professor pode direcionar a pesquisa, apontando quais brincadeiras e brinquedos 

pesquisar ou deixar livre para que os pais e avós possam relatar as brincadeiras e brinquedos de 

sua infância.  

 

Etapa 2 

Em sala de aula, devem se reunir em uma roda de conversa para falar sobre o que 

pesquisaram com ajuda dos pais, a educadora pode usar esse momento para tirar dúvidas 

pertinentes sobre algumas brincadeiras e brinquedos. 

Escolher algumas brincadeiras e brinquedos para serem aprendidos (brincadeiras), 

confeccionados (brinquedos).  

Os alunos devem montar painéis com as regras de cada brincadeira para serem fixados 

na sala de aula. Se a brincadeira tiver música as mesmas devem ser escritas e cantadas.  

  

Etapa 3  

Confecção de brinquedos de antigamente. A professora deve propor aos alunos que 

confeccionem brinquedos antigos como: vai e vem, cavalo de pau, bilboquê e outros. O ideal é 

escolher uns dois brinquedos e confeccionar com material reciclável na sala de aula.  

  

Etapa 4 

 Levar os alunos para o pátio para brincar de: cabra cega, esconde-esconde e pular corda, 

etc., e com os brinquedos de antigamente confeccionados pelos alunos.  

 

Cronograma 

Esse projeto terá duração de uma semana. 

 

Referências 
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KAMI, Constance. Jogos em grupos na educação infantil: implicações e teoria de Jean Piaget. 

São Paulo: Trajetória cultural, 1991. 

 

A LUDICIDADE, UMA NOVA FORMA DE INTEGRAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: VIVENDO E APRENDENDO ATRAVÉS DOS JOGOS  E  

BRINCADEIRAS 

 

 

Jéssica Vitoria Monteiro Marra31  

 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Jogando para aprender  

Ano: Educação Infantil - 5 anos 

Justificativa 

As atividades escolhidas para neste projeto, darão as crianças oportunidade e prazer em 

aprender o prenome de todos os colegas. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social e 

afetiva, aprendendo e brincando. A criança pequena tem facilidade em apreender quando 

usamos o lúdico, assim ela pensa e avança no raciocínio e desenvolve habilidades progredindo 

os seus conhecimentos. Portanto é mediante as brincadeiras que trabalhamos a mente da 

criança. 

 

Objetivo  

Aprender o prenome dos colegas de uma forma lúdica e divertida. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1 

O projeto será realizado em uma semana, para o sucesso do trabalho será necessário a 

colaboração dos pais, através de um bilhete a professora irá pedir que levem garrafas pets para 

o auxílio de uma dinâmica. Em seguida, com ajuda da professora irão personalizar as garrafas 

 
31 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

jessicamonteiropedagogia@outlook.com 

mailto:essicamonteiropedagogia@outlook.com
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usando tinta guache, logo após a educadora irá pregar os nomes de cada aluno nas garrafas, 

para confeccionar as bolas será usado as revistas velhas.  

 

Variações: A etapa da personalização das garrafas deve envolver as crianças e a professora 

incentivará a criatividade das mesmas. Desse modo, a pintura poderá ser bem diferente e os 

alunos poderão utilizar diferentes tipos de materiais decorativos para personalizar as garrafas 

pet para o jogo.  

 

Etapa 2 

No dia seguinte, as crianças vão começar a jogar. A brincadeira vai começar com todas 

as garrafas posicionadas com o nome de cada aluno, cada aluno vai derrubar uma garrafa com 

sua bola. Quando o aluno derrubar a garrafa ele vai tentar dizer o nome do colega, se não 

conseguir poderá pedir ajuda e perguntar de quem é o nome. Todos terão a oportunidade de 

jogar.  

 

Etapa 3 

Usando as mesmas garrafas eles irão transformar o jogo de boliche em “jogo de argola”. 

Após as garrafas posicionadas a educadora oferece uma argola e o procedimento será o mesmo 

do jogo de boliche. 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em:  http://iveteraffa.blogspot.com/2014/06/brinquedoe-brincadeira-

jogo-da-argola.html. Acesso em: 09 mai. 2019 

 

 

Cronograma 

O projeto será realizado em uma semana letiva de segunda a sexta-feira. 
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Projeto 2 

 

Título: Aprender brincando 

Ano: alunos de 4 e 5 anos da Educação infantil 

Justificativa 

A educação infantil tem como característica aprender e ensinar brincando, de forma que 

todas as etapas se tornem lúdicas, as disciplinas quando introduzida com brincadeira tende a 

ser absorvida com mais facilidade pelos alunos no início do processo educacional. 

O docente que atua na educação infantil tem que planejar aulas, com atividades lúdicas 

visando uma educação qualitativa, levando em conta a faixa etária das crianças e o nível de 

aprendizagem. Este projeto abrange variados métodos de ensino como: método de aula 

expositiva dialogada, método de estudo dirigido, método de trabalho em grupo e o método de 

jogo. 

A música (Dedo das mãos, dedo dos pés) foi a metodologia escolhida para ensinar e 

aprender matemática e variadas outras disciplinas, através deste momento a criança irá entender 

a somar e subtrair de maneira lúdica. Segundo Luiza Bomtempo, o professor competente se 

preocupa em criar formas interessantes para brincar com música. Além de estar cantando com 

seus alunos está favorecendo a aproximação cultural por todos os alunos. 

 

Objetivo 

Oferecer atividades divertidas que promovam aprendizagem com alegria na disciplina 

de matemática. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1:  

Usar um slide com a letra da música, ouvir e cantar com as crianças 

Dedo das mãos, dedo dos pés 

 

Dedo das mãos, dedo dos pés 

temos cinco em cada um 
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dedo das mãos, dedo dos pés 

vamos contar, vou te ensinar 

 

um, dois, três, quatro, cinco 

na mão esquerda 

um, dois, três, quatro, cinco 

na mão direita 

um, dois, três, quatro, cinco 

no pé esquerdo 

um, dois, três, quatro, cincooooo 

Dedo das mãos, dedo dos pés 

temos cinco em cada um 

dedo das mãos, dedo dos pés 

agora você aprendeu 

dedo das mãos dedo dos pés 

dedo das mãos 

 

 

Etapa 2:  

Apresentar um cartaz com a letra da música e ler com as crianças 

 

Etapa 3:  

Auxiliar as crianças a confeccionar o molde das mãos em uma cartolina colorida. 

Recortar o molde das mãos e colar em um papelão para reforçar em seguida colar um palito de 

picolé colorido para ser usadas no momento das contagens. 

 

Etapa 4:  

 Entregar ficha com operações matemáticas usando o desenho dos dedos. 

Exemplo: +  

Ficha 1: + = 

Ficha 2: + = 
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Ficha 3: + = 

Ficha 4: + = 

Ficha 5: + = 

Ficha 6: + = 

 

Etapa 5: 

Organizar os alunos em roda e pedir para cada criança mostrar quantidade de dedos de 

acordo com a sua ficha, deixarem que os colegas ajudem oralmente na resposta correta da soma 

ou subtração das quantidades de dedos. 

Exemplo: + =  

 

Etapa 6:  

Fazer um estudo dirigido com as crianças. A atividade proposta é ligar a quantidade 

numérica a quantidade de dedinhos, exemplo: 

Atividade dirigida: 

Ligue os dedinhos ao número correspondente: 
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Imagem ilustrativa. Produzida pela aluna pesquisadora. 2019. 

 

Cronograma 

A realização do projeto será de 4 aulas com duração de 50 minutos cada. 

 

O BRINCAR E JOGAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: OLHARES SOBRE O 

APRENDER DE 4 A 5 ANOS 

 

Simone Lemes Valadão32 

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Jogo da memória: aprendendo as letras do alfabeto 

Série: 4 a 5 anos da Educação Infantil  

Justificativa 

Os jogos são considerados diferentes das brincadeiras, pois nos jogos existem regras e 

as brincadeiras não. Para Wajskop (1990, p.52)  

 
32 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

simoneemanuel30@gmail.com 
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Os jogos e as brincadeiras são elementos mediadores entre as crianças e o 

conhecimento onde o adulto deve estar por perto, auxiliando-as nas suas reais 

necessidades e buscas em compreender agir sobre o mundo em que vivem. 

 

Os jogos são traduzidos para as crianças mostrando as regras e várias combinações, são 

organizados de forma a serem cumpridas a fim de atingir o caráter individual ou coletivo, 

através de competições, entre os outros. Podem ser realizados em pequenos e grandes grupos 

de participantes onde as crianças jogam por si, sem preocupar com o resultado coletivo, ou seja, 

cada um por si. 

Na fase de 4 a 5 anos a criança está sendo pré-alfabetizada e um dos tópicos é aprender 

as letras do alfabeto. Essa aprendizagem pode ser mais significativa se for feita por meio de 

jogos.   

 

Objetivo geral 

Utilizar jogos para aprender as letras do alfabeto por meio da letra inicial do nome.  

 

Desenvolvimento  

Etapa 1 

Tirar fotos das crianças e imprimir cada uma duas vezes para confeccionar os cartões e 

montar um jogo na folha. Cada foto deve ter a letra inicial do nome da criança.  

 Informar as crianças que as fotos estão sendo tiradas para confecção do jogo da 

memória. Recortar as fotos e colar a cartolina mostrando para as crianças conforme forem 

ficando prontos. Ajudar a crianças com as figuras e montar seu próprio jogo. 

Variações: As imagens presentes no jogo da memória podem ser de animais, alimentos ou 

outras formas e podem ter letras e o nome de cada imagem.  

  

Etapa 2 



196 

 

Apresentar o jogo. Em uma roda de conversa, mostrar o jogo e organizar as peças para 

que as crianças vejam como se joga.  

Inicialmente propor o jogo da memória aberto (com as imagens voltadas para cima) e 

propor para que determinadas crianças encontrem os pares. Deixar as crianças manusearem os 

cartões sem pressa de que se apropriem das regras convencionais. 

 

Etapa 3 

Organizar mesas com, no máximo, 5 crianças para que possam jogar seguindo novas 

regras:  

1. As imagens devem ficar viradas para cima.  

2. Determinar a ordem de jogar (pode ser por tamanho ou outra formar de organizar). 

3. Durante sua vez de jogar o aluno deve formar os pares corretos e dizer uma palavra que 

comece com a letra presente nas imagens.  

4. Ganha quem acertar mais pares e disser a palavra correta.  

 

Variação: O jogo pode ser montado de forma diferente separando a foto da criança da letra  

inicial ou nome completo da criança. Assim, ao jogar elas deveriam unir a imagem com a letra 

inicial ou o nome completo para formar duplas.  

 

Etapa 4  

Mudar a regra inicial do jogo: 1. As imagens serão mostradas e depois viradas para 

baixo para que as crianças memorizem sua colocação.  

 O professor pode variar o jogo, depois de uma rodada aquele que vencer em uma equipe 

jogará com o vencedor da outra equipe até que apenas um aluno seja declarado o vencedor do 

dia.  

 

Cronograma 
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 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em dois dias letivos.   

 

Referências  

WAJSKOP, G.. Brincar na pré escola. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Projeto 2 

 

Título: Jogando amarelinha: fixando os numerais 

Série: alunos de 4 e 5 anos da Educação Infantil 

Justificativa 

A criança tem necessidade de estímulos para despertar a curiosidade. Os jogos são muito 

importantes para os professores por despertar a curiosidade e o prazer da criança pela atividade. 

Segundo Kamii e Devries 

 
As crianças precisam interagir social com outras crianças, pois uma teoria 

cientifica demonstra que essas interações são indispensáveis para o seu 

desenvolvimento moral e intelectual. A curiosidade e a agilidade mental, a 

iniciativa e a honestidade na expressão também são qualidades essenciais, 

para que a criança construa seu próprio conhecimento. (KAMII; DEVRIES, 

1991, p. 31) 

 

 O jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que 

propõe estímulo ao interesse do aluno. Ele ajuda a construir novas descobertas e enriquecer sua 

personalidade. Kishimoto aponta que  

 

O brinquedo parece como um pedaço de cultura colocando ao alcance da 

criança. É seu parceiro na brincadeira. A manipulação do brinquedo leva a 

criança a ação e a representação, a agir e a imaginar. (KISHIMOTO, 2000, p. 

68) 

 

 Utilizar jogos para aprender sobre os números é uma forma de a criança ter uma 

aprendizagem significativa, permitindo aprender conteúdos de forma lúdica e criativa.  

 



198 

 

Objetivo geral  

Conhecer e reconhecer os números por meio do jogo de amarelinha.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Passar um vídeo com música de pular amarelinha. No Youtube existem diferentes 

vídeos disponíveis com versões variadas de músicas de pular amarelinha.  

Depois de passar o vídeo fazer uma roda de conversa. Perguntar quem já brincou de 

amarelinha, se achou difícil ou fácil, se conhece outras formas de jogar amarelinha.  

Levar as crianças para o pátio da escola e deixar que joguem amarelinha ao som da 

música e com as regras que determinarem.  

Pedir que as crianças façam uma pesquisa com os pais e familiares perguntando: Se já 

jogou amarelinha, quais as regras e se conhecem outros tipos de amarelinha.  

 

Etapa 2  

 Socializar a pesquisa e apontar as diferentes regras e formas de se montar e jogar a 

amarelinha 

a) Tradicional33 

 
33 As imagens e regras desses jogos de amarelinha foram retiradas de: 

http://saojorgerecreando.blogspot.com/2012/05/projeto-diferentes-maneiras-de-pular.html  Acesso em: 07 abr. 

2019.  
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Regras:  

1. Cada jogador precisa de uma pedrinha; 

2. Quem for começar, joga a pedrinha na 

casa de nº. 1 e começa a pular, partindo da casa 2 

até o céu. Quando chegar ao céu, o jogador vira e 

volta pulando da mesma maneira pegando a 

pedrinha, quando estiver na casa 2 e 3. Se acertar, 

a mesma pessoa começa novamente, jogando a 

pedrinha na casa 2.  

Perde a vez quem: 

• Pisar na linha de jogo; 

• Pisar na casa onde está a pedrinha; 

• Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair; 

• Não conseguir ou esquecer de pegar a pedrinha 

na volta; 

• Ganha quem pular todas as casas primeiro. 

 

 

b) Amarelinha em caracol 

 Regras:  

Regras: Mesmas da tradicional. 

• Só pode por um pé em cada casa de uma 

vez; 

• Quando for pegar a pedrinha, o outro pé 

não pode tocar o chão. 

Quem conseguir passar por todas as casas, vai 

até o "céu", fica de costas e atira a pedrinha. 

Depois escreve a inicial do seu nome na casa 

onde a pedra caiu. 

Os demais não poderão pisar na casa marcada, 

mas o dono poderá colocar os dois pés sobre 

ela. 

Se a pedra cair fora do jogo, não marca nada. 

Vence quem conseguir mais casas. 

 

 

c) Outras variações de marcação e de jogo 

http://2.bp.blogspot.com/-SrFrsR8uvSM/T_CO4sB-rgI/AAAAAAAAAFo/fNzYQTBe95M/s1600/adesivo-decorativo-amarelinha.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-tMpwAQrOt_4/T_CR3BFgdUI/AAAAAAAAAGM/mkThuk16zi0/s1600/amarelinha2.jpg
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Regras: como a tradicional, mas além de 

um dos pés não tocar o chão, pula-se em 

zigue-zague. 

 

Variação: Independente da variação nas regras da amarelinha, cada vez que o aluno jogar a 

pedrinha terá que dizer o número em voz alta. Existem outras formas de jogar amarelinha 

utilizando letras, dias da semana, etc.  

 

 Explicar as regras de cada jogo e definir quais tipos de amarelinha será jogada pelos 

alunos.  

 O professor, juntamente com os alunos, pode definir que para cada dia da semana será 

aprendido e jogado um tipo diferente de amarelinha e a cada dia um aluno será definido como 

o vencedor e ao final da semana (na sexta-feira) os vencedores de cada dia disputaram a final 

com a forma de jogo que as crianças definirem como a mais difícil.  

  

Etapa 3 

Levar os alunos para o pátio, fazer a marcação da amarelinha que será jogada no dia e 

reexplicar as regras. Deixar que os alunos façam uma rodada de experiência para aprender as 

regras e depois jogar durante um determinado tempo para definir quem é o campeão do dia.  

Esse procedimento será feito todos nos quatro primeiros dias da disputa.  

No quarto dia fazer uma votação com os alunos e definir qual a forma mais difícil de se 

jogar amarelinha e que será jogada pelos vencedores de cada dia.  

 

Etapa 4 

No quinto dia da disputa o aluno que for considerado campeão deve ganhar um prêmio.  

http://4.bp.blogspot.com/-jEmXUcOtXns/T_CS0bzHGGI/AAAAAAAAAGU/RHVK4KbKccU/s1600/md.0000010934.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AVs1P6FGJ6o/T_CT-IBaPWI/AAAAAAAAAGc/MV3Rbe9ujXc/s1600/amareli4.gif
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Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser realizado em 6 dias letivos. 

 

Referências 

KAMII, Constance; DEVRIES, Retha. Jogos em grupos na educação: Implicações da Teoria 

de Piaget. São Paulo: Trajetória Cultural,1991.  

 

KISHIMOTO, Tizuco (Org). Jogo, brinquedo e educação. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

O BRINCAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM CRIANÇAS DE 4 E 5 

ANOS 

 

Amanda Krístynã Francelino Leão34 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Aprender quantidade de um jeito diferente 

Ano: Educação Infantil - 5 anos 

Introdução 

Uma das fases mais importante da vida de uma criança é o brincar. A brincadeira atinge 

a imaginação, trabalha a coordenação motora, ajuda a construir sua identidade e personalidade.  

Quando a criança tem contato com o mundo, ela se descobre e aprende a se relacionar 

melhor com outras crianças. A partir da brincadeira a criança cria ideias, transmite suas 

emoções, seus conhecimentos e o que ela sabe sobre o mundo. Quando falamos de ludicidade, 

 
34 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 

amandak.leao@gmail.com 
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muitos conceitos surgem sobre esse tema, é importante que estejamos sempre atentos ao que 

falar e ensinar para as crianças.  

 

Objetivo 

Usar a ludicidade para envolver com interesse e significado o ensino/aprendizagem das 

crianças com a temática matemática: quantidade. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Roda de conversa 

Fazer roda de conversa sobre quais brincadeiras infantis as crianças conhecem. Propor 

que elas façam uma pesquisa em casa com os pais e responsáveis sobre as brincadeiras da época 

da infância deles.  

Deixar que os alunos apresentem as brincadeiras pesquisadas. Selecionar duas 

brincadeiras que permitam que depois se faça atividades com quantidade e noções de adição e 

subtração. Sugestão: Pega o rabo; jogo de bolinha de gude; Bafo.  

 

Etapa 2: confeccionar o material das brincadeiras com as crianças 

1) Confeccionando o rabinho da brincadeira Pega o rabo.  

 O rabo pode ser confeccionado com não tecido ou restos de tecido disponíveis. Basta 

fazer uma tira de tecido longa para ser puxada. Para que a brincadeira possa render atividades 

diferenciadas os rabinhos devem ter cores variadas em quantidades diferentes.  

2) Confeccionado as figurinhas da brincadeira do Bafo 

  Os alunos podem escolher o tema das figurinhas, recortar imagens e colar em cartões 

para a brincadeira.  

 

Etapa 3: Combinando regras e brincando 
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 Levar os alunos para o pátio durante 3 dias. Em cada dia brincar com um dos jogos e 

depois ir para a sala fazer as atividades referentes a noção de adição e subtração com os objetos 

dos jogos.  

Definir as regras de cada jogo: deixe os alunos definirem. Lembrar as regras e propor a 

brincadeira cumprindo os combinados. A partir desse momento distribuir as crianças em 

grupos.  

 

1) Brincando de Pega Rabo: Em cada rodada serão duas equipes, em dois momentos: uma 

tenta pegar o rabo e a outra corre, depois fazer o revezamento. Dependendo do tamanho 

da turma dividir em duas equipes apenas. Cada equipe deverá guardar os rabos que 

conseguir pegar durante os momentos da brincadeira.  

 

2) Brincando de Jogo de bolinha de gude: Quem acerta a bolinha do outro grupo fica com 

ela. O jogo acaba quando um dos grupos ficar sem bolinhas. Cada equipe deverá 

reservar as bolinhas que conseguiu para depois fazer as atividades em sala.  

 

3) Brincando de Bafo: Cada grupo entra no jogo com as suas figurinhas, as crianças vão 

batendo as mãos sobre as figurinhas, tentando virá-las. O jogo acaba quando um dos 

grupos ficar sem figurinhas. Cada equipe deverá reservar as figurinhas para depois fazer 

as atividades em sala.  

 

 

Etapa 4: Atividades em sala 

 Depois de cada brincadeira voltar para a sala e contar quantos rabinhos, bolinhas e 

figurinhas cada equipe conseguiu e ir anotando em um quadro ou tabela, representado por 

meio de números e separando por cores (rabinhos e bolinhas) e temática (figurinhas). 

   

Etapa 5: Noções de adição e subtração 

Comparar os resultados de cada grupo para saber quem conseguiu juntar mais rabinhos, 

bolinhas e figurinhas e quem conseguiu mais de determinada cor ou temática.  
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 Usar rabos, bolinhas de duas cores diferentes para mostrar a noção de adição e subtração.  

 Usar materiais concretos para aplicar as noções de adição de subtração: palitos de picolé, 

garrafinhas pets, figurinhas, etc.  

 

Etapa 6: Passar atividades relacionadas com as noções de adição e subtração para fazerem em 

casa 

 Existem diferentes atividades que o professor pode usar, retiradas da internet ou 

confeccionadas pelo educador.   

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em uma semana letiva 

 

Projeto 2 

Título: Brincando e aprendendo sobre a Páscoa 

Ano: Educação Infantil - 5 anos 

Introdução 

A Páscoa é uma data comemorativa na qual muitos lembram a Ressureição de Cristo, 

independente de cada cultura religiosa. É importante trabalhar essa data dentro da escola, 

mostrando que a data não é só para ganhar ovos de Páscoa, mas que tem significados mais 

profundos.  

Ao ensinamos as crianças através da ludicidade podemos desenvolver diferentes 

temáticas, com atividades e brincadeiras. É a partir das atividades que a criança começa a 

desenvolver sua imaginação, raciocínio, coordenação motora, estimulando seu 

desenvolvimento e criatividade. 

Quando falamos de usar atividades lúdicas vamos trabalhar atitudes e noções que vão 

ensinar a criança a pensar, interpretar e criticar a realidade. Ao falar da Páscoa temos que 

conhecer o tema, para que podermos falar e ensinar para as crianças, apresentando os símbolos 

da Páscoa e explicando o significado cada um.  
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Objetivo geral 

Envolver a ludicidade na cultura, trabalhando e ensinando conceitos sobre a Páscoa 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentando a temática da Páscoa 

 Questionar os alunos se eles sabem que a Páscoa está chegando. Perguntar o que eles 

sabem sobre a Páscoa. Certamente a maioria vai fazer a relação entre a Páscoa e o ovo de 

Páscoa. Aproveitar para contar uma história sobre o surgimento dos ovos de Páscoa 

 

Perto da casa do menino Jesus, um passarinho construiu seu ninho. Todas as 

manhãs, Jesus era acordado pelo alegre e bom canto da avezinha. 

Certa manhã, porém, ele foi acordado pelo piar aflito do passarinho. Jesus 

espiou e viu que a mamãe passarinho chorava desconsolada, pois a raposa 

havia roubado os seus ovinhos. 

O menino Jesus ficou triste e saiu pelo campo, pedindo aos bichos que 

passavam que o ajudassem a encontrar os ovinhos roubados. 

Gatinho, você quer me ajudar a encontrar os ovos da mãe passarinho? 

Não posso, Jesus. Minha dona me encarregou de caçar um rato que sempre 

rouba queijo todas as noites. 

Assim, Jesus foi se dirigindo aos animais, mas era inútil. Todos estavam 

ocupados. O cão cuidava da casa. A formiga trabalhava apressadamente. O 

grilo estava cansado de pular de galho em galho. Nenhum bicho podia ajudar 

Jesus. Foi então que o coelho colocou as orelhas para fora da toca e disse: 

Jesus, se você quiser, eu posso te ajudar. 

E saiu correndo até encontrar o esconderijo da raposa. Mas que pena. Ela já 

havia comido todos os ovinhos. O coelho com pena do passarinho e querendo 

agradar a Jesus, resolveu pedir um ovinho para cada um dos passarinhos que 

conhecia e levou a Jesus. 

O menino Jesus colocou os ovinhos no ninho da mamãe passarinho, que nem 

desconfiou de nada. Como recompensa, o coelhinho foi encarregado por 

Jesus, de todos os anos, na Páscoa, distribuir ovinhos para as crianças. 

 

Disponível em: https://maesamigas.com.br/lenda-do-coelhinho-da-pascoa/ 

 



206 

 

 Explicar que essa história é uma das diversas que buscam contar a origem dos ovos de 

Páscoa e o porquê de os coelhos serem os responsáveis por distribui-los. Fazer uma roda de 

conversa sobre o que os alunos apreenderam da história.  

 Pedir que os alunos recontem e recriem a história como acharem melhor, dando outros 

motivos para que o coelho seja o portador dos ovos. 

 

Etapa 2: Aprendendo sobre outros símbolos da Páscoa 

 Apontar aos alunos que não é só o coelho e os ovos que são símbolos da Páscoa, que 

existem outros animais que são símbolos. 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.amiguinhosdedeus.com/2013/03/simbolos-da-pascoa-

desenho-para-colorir.html Acesso em 27 mai. 2020  

 

 Ler o significado de cada animal com os alunos e depois pedir para que eles coloram.  
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Etapa 3: Músicas com tema de Páscoa 

 Aprender, cantar e dançar a música Coelhinho da Páscoa 

 

Etapa 4: Decorar ovos e brincar de caça ao ovo escondido 

 Fazer ovos de papel machê ou usar casca de ovos vazias para serem decorados. As 

crianças devem criar os ovos e usar a criatividade para decorá-los com tinta ou outros 

materiais recicláveis.   

 Depois de decorados os ovos, propor uma gincana de caça ao ovo escondido. Essa 

atividade será feita nos espaços externos da sala de aula. 

 Combinar as regras e depois do tempo determinado contar a quantidade de ovos que 

cada um conseguiu pegar.  

Levar as crianças de volta para a sala e, no quadro, anotar a quantidade de ovos que cada 

aluno pegou. A partir no número de ovos, propor atividades de matemática para executarem 

em sala de aula.  

 

Etapa 5: Montar uma peça 

 Propor que as crianças executem um pequeno teatro para apresentar para os pais sobre 

a história do coelho de Páscoa. Para isso será necessário confeccionar máscaras de coelhos, do 

gato, dos passarinhos, etc.  

 As máscaras devem ser montadas com material reciclável e decoradas pelas crianças de 

forma independente e criativa. Cada criança deve ter uma máscara individual de coelhinho para 

que todos possam participar no momento da música do Coelhinho da Páscoa.   

 Depois de montar as máscaras ensaiar a apresentação do teatro. 

 

Etapa 6: Apresentação da peça 
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Convidar os pais para a apresentação, através de um convite montado coletivamente. 

No dia marcado apresentar a peça aos pais. 

 

Cronograma 

O projeto foi elaborado para ser desenvolvido em duas semanas. 

  

COMPARTILHANDO OS SABERES NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DE 

ATIVIDADES LÚDICAS 

                                               

Brenda Nathália Viana Gama35 

                                            Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Jogos e brincadeiras com folclore 

Ano: Educação Infantil – 5 anos 

Introdução 

  Utilizar atividades lúdicas na Educação Infantil visa estimular o desenvolvimento e os 

conhecimento já adquiridos dentro e fora da sala de aula. O projeto tem como foco utilizar a 

ludicidade para desenvolver o interesse dos alunos sobre o tema folclore. As atividades 

propostas são coloridas, chamativas, criativas e todos vão querer participar dos jogos e 

brincadeiras propostos sobre o folclore.   

Vignon (2015, p. 33) aponta que Montessori propunha que “despertar a educação 

infantil através do estímulo é promover a auto educação da criança, sua disposição. O Educador, 

portanto, não atuaria diretamente sobre a criança, mas oferece meios para a sua auto formação.” 

 
35 Graduada do Curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo - MG. E-mail: 

brendanathalia0907@gmail.com 
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Logo, o papel do educador é o de mediador do conhecimento e de planejador para que as 

atividades lúdicas tenham um fundamento pedagógico. 

 

Objetivo geral 

Conhecer e interagir com as lendas do folclore brasileiro por meio de atividades lúdicas.  

  

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentando as lendas 

Apresentar vídeos sobre as lendas do folclore para as crianças já irem conhecendo os 

nomes de cada personagens do folclore. O YouTube disponibiliza diferentes versões de 

lendas, sugerimos duas:  

Coletânea da Turma do Folclore (Lendas): +38 Minutos - Video Infantil Oficial. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=KWgCHEMg9uQ 

Vários - DVD Lendas Brasileiras – Completo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kNySCN5toM 

 

 Os vídeos sugeridos são coletâneas de diversas lendas do folclore, se o professor achar 

que será cansativo passar tudo em uma aula pode dividir o vídeo em diferentes momentos.  

 

Etapa 2: Roda de conversa 

Fazer uma roda de conversa para saber o que eles aprenderam sobre os vídeos, o que 

observarão, os nomes dos personagens, etc. 

A turma deverá escolher oito lendas para serem recontadas e trabalhar as histórias por 

meio de máscaras e apresentações.  

Enviar atividade sobre as lendas para casa. Existem inúmeras atividades disponíveis e 

que a professora pode utilizar.  
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Etapa 3: Confecção de máscaras 

Para essa etapa os alunos deverão utilizar apenas materiais recicláveis. Confecção de 

máscaras para a apresentação das lendas selecionadas do vídeo. Cada criança vai confeccionar 

a sua própria máscara utilizando a criatividade e os materiais recicláveis que estão 

disponíveis. A professora poderá distribuir moldes, mas deve deixar as crianças usarem a 

criatividade para decorar.   

Deixar que as crianças usem as máscaras e recontem a história de seu personagem.  

 

Etapa 4: Roleta do Folclore 

 Confeccionar uma roleta do folclore com materiais recicláveis e as imagens dos 

personagens das lendas.  

 A roleta deve ficar no centro da sala e um aluno deve rodar a seta. Quando a seta parar 

em uma lenda, a aluno que rodou deverá indicar o aluno que está com a máscara do 

personagem. O aluno deverá apresentar a história do personagem e escrever no quadro a letra 

inicial do nome do personagem. Ganha o jogo a equipe que conseguir acertar todas letras 

iniciais do nome do personagem e contar melhor a história de cada um.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sCnbjtTO5hwAcesso 

em: 23 abr. 2020 

 

Etapa 5: Trilha do folclore 

 Montar uma trilha com os personagens das lendas, ensinar as regras e deixar que as 

crianças brinquem em grupo. Ganha quem chegar primeiro ao final da trilha.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://demonstre.com/10-atividades-sobre-

folclore/#10_Atividades_Sobre_Folclore Acesso em: 23 abr. 2020 

 

Etapa 6: Adivinhas sobre o folclore 

 As adivinhas sobre os personagens, suas características e partes de suas histórias 

devem ser confeccionadas em tirinhas de papel que vão ficar dentro de balões. A turma 

deverá ser dividida em equipes. A cada rodada os alunos escolhem um balão, estouram e 

respondem a adivinha. Ganha a equipe que acertar mais adivinhas.  

 

Cronograma 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdemonstre.com%2F10-atividades-sobre-folclore%2F&psig=AOvVaw0PSByEmevZDlvGVDhfViVj&ust=1587728899299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD1-Jy9_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em uma semana letiva.  

 

Avaliação 

 O professor avaliará a participação dos alunos e o seu conhecimento sobre o folclore 

brasileiro.  

 

Referência  

VIGNON, Luana. Guia do educador. Teorias pedagógicas: educação infantil. São Paulo: 

Eureka, 2015. 

 

Projeto 2 

 

Título: Jogos e brincadeiras sensoriais 

Etapa: Educação Infantil - 4 anos 

Introdução 

As brincadeiras sensoriais possibilitam ao aluno diversos espaços e tempos para 

desenvolver a sua sensibilidade auditiva, tátil, gustativa, olfativa e visual.  

Uma das brincadeiras é a caixa sensorial que é uma técnica utilizada para a educação 

infantil com o objetivo de estimular o aprendizado multissensorial nas crianças. A caixa mágica 

em si não chama muita a atenção mais o que tem dentro dela desperta a atenção das crianças, 

dando liberdade para explorar texturas e dar asas à imaginação. A caixa mágica sensorial 

estimula o desenvolvimento das crianças que, através da exploração, ativa os sentidos, a 

coordenação motora, a atenção, a memória, o equilíbrio e a criatividade. 

As atividades sensórias ajudam a inteligência, a criatividade e permitem que as crianças 

tenham uma aprendizagem significativa que desenvolve as habilidades e competências 

necessárias as faixas etárias da Educação Infantil.  

 

Objetivo geral 
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Desenvolver a sensibilidade tátil, olfativa, auditiva, gustativa e visual com diferentes 

jogos e brincadeiras.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentação dos 5 sentidos 

 Apresentar a música Os sentidos, do grupo Patati Patatá por meio de vídeo disponível 

no YouTube: Patati Patatá - Os Sentidos (DVD O Melhor da Pré-escola). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaTcJL2bMPs 

 Apresentar a letra, cantar junto e fazer gestos para que os alunos aprendam a música.  

 Fazer uma roda de conversa sobre o tema dos 5 sentidos: quais são, para que servem.  

 Montar com os alunos um painel com os 5 sentidos utilizando materiais recicláveis e 

tendo como tema os órgãos dos sentidos e o que eles fazem.  

 Enviar atividades para casa com o tema dos 5 sentidos. Existem diferentes tipos de 

atividade.  

  

Etapa 2: Atividades com a Caixa Sensorial: Tato 

 A caixa sensorial deverá ser chamativa e levar o aluno a querem brincar com ela. Dentro 

de cada espaço na Caixa o professor colocará diferentes materiais para serem descobertos pelo 

tato: bolinhas com texturas diferentes, algodão, lixas, bolinhas de gude, areia, etc. É importante 

utilizar materiais que não machuquem a criança e nem que coloquem medo.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-879182631-

caixa-tatil-em-madeira-_JM Acesso em: 10 mai. 2020 

 

A brincadeira consiste em enfiar a mão nos espaços e tentar adivinhar qual material está 

tocando. Depois de algumas rodadas da brincadeira a professora poderá mudar os materiais sem 

que os alunos vejam. Ao final da brincadeira apresentar todos os materiais e deixar que as 

crianças toquem.  

Uma variação é usar materiais com texturas iguais, mas de diferentes tamanhos para que 

o aluno determine se é grande ou pequeno apenas usando o tato.  

 

Etapa 3: Atividade sensorial – Audição 

 Nessa atividade o professor deve colocar uma barreira (pode ser uma cortina de não 

tecido, um papelão, etc.) entre os materiais que produzem som (apito, chocalho, tampinhas, 

tambor, pandeiro, etc.) e o aluno. A brincadeira é tentar adivinhar qual material produz qual 

som sem olhar, usando apenas a audição.  

 Uma variação dessa atividade pode ser vendar os olhos das crianças e deixar elas 

balançarem diferentes garrafas pets com materiais diversos dentro ou tocar e balançar os 

objetos, tentando adivinhar qual é o material usado audição e tato.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-879182631-caixa-tatil-em-madeira-_JM&psig=AOvVaw1CtWZuy0-_QSgIEKTh0QJg&ust=1587731326798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjh8K3G_ugCFQAAAAAdAAAAABAo
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Etapa 4: Atividade sensorial – Paladar  

 Nessa atividade o aluno deverá apontar se o gosto do que ele está provando é salgado, 

doce, azedo, amargo. Também nessa brincadeira os olhos do aluno devem ser vendados para 

que ele use o sentido da gustação. O professor deve ter cuidado com o tipo de alimento que vai 

apresentar aos alunos: use gelatinas, frutas, bolos, etc.  

  

Etapa 5: Atividade sensorial – Olfato 

 Montar saches com diferentes objetos que tenham cheiros conhecidos: chocolate, 

canela, flores, alho, cebola, café, etc. Com os olhos vendados o aluno vai tentar identificar qual 

cheiro corresponde a qual objeto. Se não quiser usar saches pode colocar os objetos dentro de 

recipientes pets e deixar o aluno abrir e cheirar. 

 

Etapa 6: Atividade sensorial – Visão  

 Jogar mímica com cartelas com imagens. Regras: Um aluno pega uma imagem e, sem 

olhar, coloca na testa. O outro aluno tem que fazer mímica para que o primeiro adivinhe qual 

imagem tem na testa – não pode usar palavras, apenas gestos. Cada rodada deve ter um tempo 

máximo para o aluno fazer mímica e o outro adivinhar.  

 

Variação das atividades sensoriais  

O professor poderá fazer uma competição ao longo da semana. Cada dia será uma 

atividade e ganhará o grupo que tiver mais pontuação. O grupo vencedor ganha um prêmio.   

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 2 semanas letivas. 

 

LÚDICO E EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES E APLICAÇÕES 
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Eduarda Santos Silva36 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Bloquinho do ABC 

Ano: 5 anos - Educação Infantil 

Introdução 

 O Carnaval é uma das festas mais populares e conhecidas do Brasil. Ele foi trazido da 

Europa para o Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e XVII. Hoje tem 

manifestações culturais de diferentes origens étnicas nas cinco regiões do Brasil como: o frevo 

em Pernambuco, as escolas de samba do Rio de Janeiro, os trios elétricos de Salvador, os blocos 

de rua de Belo Horizonte, etc.  

 Como festa popular o Carnaval pode ser um instrumento para promover a alfabetização 

e a construção de uma aprendizagem significativa para as crianças da Educação Infantil. 

   

Objetivo geral 

 Possibilitar ao discente conhecer as origens do carnaval, proporcionando 

conhecimento sobre as diferentes marchinhas de Carnaval no Brasil. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Motivação inicial 

 Sondar os alunos, buscando identificar o que e quanto eles sabem a respeito do tema 

Carnaval.  

 
36 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 22duia@gmail.com 
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 Apresentar o vídeo “Aprendendo com Videoaulas: História: Carnaval”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=62X-tLEPWn0. 

 Fazer uma roda de conversa sobre a história do Carnaval, suas influências e músicas.  

 

Etapa 2: Pesquisa em grupo 

 Dividir a turma em grupos e pedir uma pesquisa sobre os diferentes tipos de danças e 

músicas do Carnaval. Cada grupo deverá trazer a letra de uma marchinha de Carnaval.  

 Socializar a pesquisa e escolher uma marchinha para aprender a letra.  

 

Etapa 3: Atividades educativas com o tema Carnaval 

Atividade 1: Trabalhar com a letra C, pedir aos alunos trazerem objetos para a sala de aula que 

comecem com a letra C. Propor a eles que façam uma contação de história de acordo com cada 

objeto, dando sequências a atividades com esta letra, como: jogos pedagógicos, alfabeto móvel, 

etc. 

 

Atividade 2: Aprender a letra da marchinha de Carnaval escolhida pela turma. Fazer a leitura 

oral da letra, interpretação, cantar e dançar. Para essa atividade a turma deverá utilizar 

instrumentos musicais que lhe permitam seguir o ritmo da música. 

 A marchinha deve ser escolhida pelas crianças e o professor deverá pensar atividades 

com a letra da música. Como exemplo usamos a marchinha A canoa virou: 

 

A canoa virou, 

Deixa virar, 

Por causa da menina, 

Que não soube remar. (bis) 

 

Menina, larga o remo, 

Pula n'água marujada. 

Pula n'água, pula n'água, pula n'água, 

Pula n'água, pula n'água, pula n'água, 

Que a canoa tá furada 
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 Com essa letra o professor poderá trabalhar a letra C (de canoa) e mudar a estrofe “por 

causa da menina”, substituindo “menina” pelo nome de cada criança.  

 Essa atividade pode ter mais de uma marchinha. Depende da turma e do interesse em 

aprender a letra e a música. 

 

Atividade 3: Atividade de caça palavra para casa 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-

de-carnaval-2-ano/atividades-de-carnaval-2-ano-cruzadinha/Acesso em: 02 mar. 2020 

 

 Existem inúmeras atividades que o professor pode utilizar para fixar o aprendizado da 

letra C. A atividade de caça palavra é apenas um exemplo.  

 

Etapa 4: Confecção de máscaras para o Carnaval 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.educacaoetransformacao.com.br%2Fatividades-de-carnaval-2-ano%2Fatividades-de-carnaval-2-ano-cruzadinha%2F&psig=AOvVaw2vm-jK648sWomzebEDEIwz&ust=1583240958265000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDcxqvu--cCFQAAAAAdAAAAABAZ
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 Propor a confecção de máscaras para a festinha de Carnaval. Cada aluno deve decorar 

de forma individual utilizando canetinha, tinta guache, fitas, glitter, etc. É importante utilizar 

materiais recicláveis que permitam ao aluno aprender a economizar e reutilizar materiais.  

 O professor poderá levar alguns moldes de máscaras clássicas, mas deve deixar que os 

alunos escolham livremente a forma e as decorações que irá utilizar. Outra opção é que os 

alunos escolham um tema para as máscaras da turma como, por exemplo: animais, super heróis, 

palhaços, etc.  

 Uma possibilidade são as máscaras de prato de plástico descartável.  

Material: um prato de plástico descartável; diferentes materiais de decoração.  

Como fazer: O professor corta a metade do prato (assim terá duas máscaras),  o espaço para os 

olhos e fura os lados para colocar um elástico para manter a máscara no rosto. Cada aluno 

decorará sua máscara usando a criatividade.  

 A mesma máscara poderá ser feita de outros materiais como papel cartão.  

 

Etapa 5: A festa de Carnaval 

 Pedir aos alunos que venham fantasiados, usando a máscara confeccionada. Durante a 

festa serão feitas várias atividades pedagógicas e lúdicas.  

Atividades 1: Montar o bloquinho do ABC para cantar e tocar marchinhas de carnaval. Cada 

turma poderá cantar e tocar uma marchinha.  

 

Atividade 2: Brincar de “Stop da Marchinha”. As crianças dançam a marchinha de Carnaval e 

num determinado momento se desliga a música e todos devem ficar parados. A(s) criança(s) 

que não ficarem paradas vão sair da brincadeira e ficar apontando aquelas que não conseguirem 

ficar paradas (estátua) na próxima rodada das marchinhas ou podem apertar o botão para parar 

a música.  

 

Atividade 3: Brincar de pacote surpresa do Carnaval. Em círculo as crianças vão passando o 

pacote surpresa de Carnaval (pode ser uma caixa de sapatos decorada, por exemplo) até que a 
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marchinha de Carnaval pare. Quem ficar com o pacote na mão, retira de dentro um cartão e tem 

que pagar a prenda que o cartão determinar: cantar, pular num pé só, imitar um bicho, etc.  

 

Atividade 4: Boliche do Carnaval. Montar uma pista de boliche com os pinos de material 

reciclado tendo letras coladas na parte frontal. Ao não derrubar um pino a criança tem que falar 

uma palavra que comece com a letra do pino que ficou de pé. Vence quem derrubar mais pinos 

na rodada. 

 

 Existem inúmeras atividades lúdicas que podem ser desenvolvidas na festinha de 

Carnaval. O importante é que elas não tomem todo o tempo da festa para que as crianças possam 

cantar, pular e se divertir.      

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em uma semana letiva.  

 

Projeto 2 

 

Título: Jogando com os números naturais 

Ano: 4 anos – Educação Infantil 

Introdução  

 A matemática é essencial na vida escolar desde a Educação Infantil e deve ser 

trabalhada por meio de diferentes metodologias que incluem a ludicidade, os jogos, 

brincadeiras, com objetivos e finalidades pedagógicos, preparando o discente para seus estudos 

futuros. 

 O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) aponta algumas 

das competências que as crianças de 04 e 05 anos devem desenvolver ao trabalhar o conteúdo 

de números e sistemas de numeração: 
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Utilização da contagem oral nas brincadeiras e em situações nas quais as 

crianças reconheçam sua necessidade. [...] Comunicação de quantidades, 

utilizando a linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não 

convencionais. Identificação da posição de um objeto ou número numa série, 

explicitando a noção de sucessor e antecessor. (BRASIL, 2020, p. 219-220) 

 

 Esse projeto foi pensado a partir do conteúdo de números naturais de 1 a 10, 

procurando novas formas lúdicas de fixar o conteúdo e produzir uma aprendizagem 

significativa do mesmo junto as crianças de 04 anos. 

 

Objetivo geral  

 Proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa sobre os numerais de 1 a 10. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Motivação inicial 

 Apresentar a música “Galinha pintadinha indiozinhos” Disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4vtOUWCMGo.  

 Pedir aos alunos que cantem todos juntos, em seguida, confeccionar uma canoa com 

os indiozinhos e conforme for cantando a música o aluno colocará os indiozinhos dentro da 

canoa. 

 Juntamente com a atividade do indiozinho, confeccionar um mural de mãos 

exemplificando cada numeral com os alunos enfatizando a representação numérica (1 a 10) e a 

quantidade de dedos necessários para cada representação. 

https://www.youtube.com/watch?v=R4vtOUWCMGo
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://www.pinterest.ca/pin/802977808537707260/?lp=true Acesso em: 08 mar. 2020 

 

Momento 2: Atividades para casa 

 Ao longo de toda a semana mandar atividades para casa com a temática da 

representação numérica e quantidade. Na internet existem inúmeros exemplos disponíveis.  

 

Etapa 3: Trenzinho da quantidade 

 Apresentar a música: Cinco patinhos foram passear - Músicas Infantis - HooplaKidz 

Brasil. Disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2f1RduaTzbQ 

 Ao cantar mostrar os patinhos com o numeral na sequência da música, dando 

continuidade até o número 10. Após a cantoria, organizar o trenzinho da alegria: cada aluno irá 

segurar o patinho com sua plaquinha identificando a quantidade na sequência correta. Quando 

a música parar, a criança cujo número estiver sendo cantado deverá sair do trenzinho e colocar 

sua plaquinha sobre o patinho na mesa acertando a quantidade.    

https://www.youtube.com/watch?v=2f1RduaTzbQ
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/438608451211287574/?lp=trueAcesso em: 08 mar. 2020 

 

Etapa 4: Jogos matemáticos com quantidade e representação numérica  

 Fazer uma Olímpiada com jogos para fixar a aprendizagem de quantidade e 

representação numérica.  

 A turma poderá ser dividida em equipes e ganhará a Olímpiada a equipe que fizer mais 

pontos ao longo dos jogos. A equipe vencedora deverá ganhar um prêmio: livrinhos ou outro 

material pedagógico como medalhas, por exemplo. 

 Todos os jogos e materiais utilizados na Olímpiada devem ser confeccionados pelos 

alunos dando preferência para materiais recicláveis, assim eles aprendem não apenas o 

conteúdo matemático, mas também diminuição de lixo e preservação do meio ambiente. 

 A internet tem inúmeros exemplos de jogos matemáticos diferentes e criativos que o 

professor pode aproveitar ou criar seus próprios jogos.  

 

Jogo 1: Boliche dos números  
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 Ao derrubar os pinos o aluno deverá identificar a quantidade do pino que não foi 

derrubado. Para essa atividade o professor disponibilizará uma caixa com tampinhas de garrafa 

de 1 a 10. Ganha a equipe que derrubar mais pinos na jogada.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://www.pinterest.ph/pin/709598485014283330/?lp=trueAcesso em: 08 mar. 2020 

 

Jogo 2: Pizza de números 

 O professor joga o dado e o aluno deverá pegar o pedaço correto de pizza, com a 

quantidade apontada e fixar no prato. Ganha o grupo que acertar todas as quantidades. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elo7.com.br%2Fpizza-pedagogica%2Fdp%2F107A32B&psig=AOvVaw3KO7IB_GNFwLKSDwofuTAW&ust=1583760075338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDxpuv8iugCFQAAAAAdAAAAABAZ
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.elo7.com.br/pizza-pedagogica/dp/107A32B 

Acesso em: 08 mar. 2020 

 

Jogo 3: Trilha dos números  

 O aluno joga o dado e deve mover suas peças de acordo com o número que cair. No 

jogo de trilha vence a equipe que chegar primeiro ao final da trilha.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/387239267954427312/?lp=true Acesso em: 08 mar. 2020 

 

Jogo 4: Os ovos da galinha 

 O  professor cantará um número e o aluno deverá retirar do cesto de ovos a quantidade 

correta e colocar no ninho correto. Ganha a equipe que acertar mais vezes.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://profjessicacristina.blogspot.com/2019/05/trabalhando-numeros-na-educacao.html 

Acesso em: 08 mar. 2020 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas. 

 

Referências 

BRASIL. RCNEI -  Conhecimento de mundo. Vol. 3 Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf Acesso em: 08 mar. 2020.  

 

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

 

                                                                                          Gabriele de Oliveira Silvestre37 

                                                                                           Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Com o boliche se aprende a matemática 

 
37 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 

gabrieleoliveirasilvestre@hotmail.com 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprofjessicacristina.blogspot.com%2F2019%2F05%2Ftrabalhando-numeros-na-educacao.html&psig=AOvVaw2c8kG7VD7VQEzE9j4aHm6O&ust=1583760992489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID0xM__iugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Ano: Educação Infantil. Crianças de 5 anos.  

Introdução 

Este projeto foi montado com a proposta de trabalhar a coordenação motora, a memória, 

o raciocínio por meio da brincadeira boliche. O boliche será utilizado dentro de conteúdos de 

Matemática, de forma lúdica e desafiante, auxiliando nos processos cognitivos matemáticos, na 

resolução de problemas, nas noções de espaço, entre outros assuntos essenciais à aprendizagem. 

É uma atividade lúdica, portanto, envolve desejo, interesse, competição, cooperação, 

desafios necessários para o envolvimento total das crianças com as atividades matemáticas na 

sala de aula. Utilizar metodologias lúdicas leva ao estímulo do pensamento criativo, ao 

desenvolvimento social e emocional.  

 O brinquedo estimula a curiosidade e a imaginação da criança  levando-a a descobrir 

novas fantasias, para isto o brinquedo não precisa ser sofisticado, apenas desafiador e atraente. 

Também desenvolve a comunicação, as crianças aprendem a dividir, esperar a vez, a seguir 

regras e possibilita o desenvolvimento emocional, a autoestima e o autoconceito.  

Conforme Oliveira (1997):  

 

Sendo assim, a promoção de atividades que favoreçam o envolvimento da 

criança em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação de 

situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola e 

particularmente, a pré-escola poderiam se utilizar deliberadamente desse tipo 

de situações para atuar no processo de desenvolvimento das crianças. 

(OLIVEIRA, 1997, p. 67) 

 

 A criança em contato com o material, confeccionando os brinquedos em sala de aula, 

interage socialmente e aprende a confecção do brinquedo e as regras da brincadeira, aprendendo 

de forma prazerosa. 

 

Objetivo 

Introduzir a brincadeira de boliche como recurso e caminho para trabalhar a matemática. 

 

Desenvolvimento  
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Etapa 1: Apresentar o jogo 

Apresentar aos alunos um jogo de boliche e brincar com eles.  

Propor aos alunos confeccionar um jogo de boliche em grupos ou individual. Para isso 

o professor confeccionará um bilhete coletivo para os pais pedindo os materiais necessários (10 

garrafas pet e material de decoração)  

 

Etapa 2: Recebimento de material e confecção do jogo 

 Receber as garrafas pets e higienizá-las junto com os alunos.  

Separar os alunos em grupos para a confecção do boliche. É importante que o professor 

deixe os alunos utilizarem a criatividade para fazer seu conjunto de boliche utilizando tinta, 

material adesivo e outros para fazer um conjunto bem criativo. O professor poderá, 

antecipadamente, preparar os números de 1 a 10 em papel ou adesivo para serem colados nas 

garrafas.  

 

Etapa 3: Aprendendo as regras e jogando 

Depois de confeccionado, explicar aos alunos como será o desenvolvimento do jogo (as 

regras e combinados). Levar as crianças para o pátio deixar que eles brinquem em grupos, a 

vontade. No segundo momento explicar sobre as regras do jogo e assim começar o jogo usando 

regras. E preciso deixar claro quando a criança ganha e quando perde. 

Para deixar o jogo mais interessante o professor poderá criar regras como: a) Se o aluno 

não conseguir derrubar todas as garrafas ele terá que pagar uma prenda que pode ser localizar 

em uma caixa com algum material o número que não foi derrubado ou separar a quantidade de 

material conforme o número que não foi derrubado. b) Ao não derrubar alguma garrafa o aluno 

deverá desenhar em uma lousa algum objeto com o número que está na garrafa. 

 

Etapa 4: Variações do jogo 
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Facilmente o jogo de boliche poderá ser convertido em jogo de argola (basta trocar a 

bola por argolas) e tornar a brincadeira mais desafiante, com novas regras, aprendendo sobre 

os números de 1 a 10. 

Regras: cada aluno poderá jogar 3 argolas por vez. Ao acertar um boliche ele deverá 

apontar ou separar a quantidade igual de objetos que aparecem nos números do boliche. As 

regras podem variar de acordo com a necessidade do jogo.   

 

Cronograma 

 O projeto terá uma duração de uma semana com momentos específicos para o trabalho. 

 

Referências 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygostky: aprendizado e desenvolvimento. um processo 

sóciohistórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997. (Pensamento e ação no magistério) 

 

Projeto 2 

 

Título: Reutilizando e criando moda 

Ano: Educação infantil: crianças de 5 anos  

Introdução 

Este projeto tem como objetivo trabalhar a coordenação motora e as noções de 

reciclagem e reutilização de materiais, é um trabalho interdisciplinar, participativo e lúdico, 

envolvendo o desenvolvimento das relações sociais, do emocional e da autoestima das crianças. 

Com esse projeto o aluno vai aprender a se expressar através de seu próprio estilo, construindo 

sua identidade e aprendendo sobre a necessidade de reutilizar materiais para diminuir a 

quantidade de lixo na natureza.  

O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) aponta que  

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 

comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 

papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 
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brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 

interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

(BRASIL, 1998, p. 22) 

 

Logo, por meio das brincadeiras, as crianças desenvolvem a sua formação, sua 

identidade e seu comportamento. O hábito de brincar e fazer muitas atividades diferenciadas 

incentiva o aprender e o socializar, sendo fundamental para a formação da identidade, nos 

processos de socialização e numa aprendizagem significativa.  

Cabe ao professor propor e mediar atividades lúdicas criativas, inventivas e 

empreendedoras que, utilizadas pedagogicamente, vão proporcionar espaços e tempos para que 

o aluno desenvolva as habilidades e competências necessárias a sua faixa etária.  

 

Objetivo 

Introduzir a brincadeira do desfile de moda para trabalhar a interação social das crianças 

e o conceito de reciclagem e reutilização de materiais. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapas 1: Motivação para o projeto 

 Apresentar o vídeo: “É preciso reciclar - Turma da Mônica”. Disponível no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgV7O_fJsD8 

 Fazer uma roda de conversa com os alunos para falar sobre a necessidade de preservar 

o meio ambiente diminuindo a quantidade de lixo, para isso podemos reutilizar e reciclar muitos 

materiais que vão para o lixo, como garrafas pets, embalagens, etc. e criar arte e dar novos usos 

para os objetos.  

 Propor para os alunos uma atividade de reciclagem e reutilização de materiais: criar 

roupas decoradas com material reciclável.  
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Etapa 2: Recolhendo o material reciclável  

 Mandar um bilhete coletivo aos pais para guardarem e mandar para a escola materiais 

que podem ser utilizados para a decoração das roupas: fitas, botões, adesivos, fios de lã, cds, 

revistas e jornais, rótulos coloridos de embalagens, lacres de latinha, talheres descartáveis, 

restos de tecido, glitter, cola com glitter, etc. Nesse bilhete é importante enfatizar que o aluno 

deve trazer para a escola materiais que seriam descartados no lixo, não se deve comprar 

material.  

 Além do material de decoração os pais devem disponibilizar uma roupa usada dos filhos 

para que eles decorrem. Até mesmo meia calças velhas podem ser usadas na atividade, pois 

podem ser decoradas com material reciclado. Caso os pais não queiram utilizar uma roupa velha 

dos filhos podem fazer uma de não tecido e mandar para eles trabalharem. A decoração será 

feita utilizando cola quente ou cola de tecido. 

 

Etapa 3: Confeccionando as novas roupas  

 O professor irá orientar os alunos na confecção da roupa decorada com material 

reciclável. Os alunos podem fazer isso usando, em conjunto, o material que trouxeram de casa 

ou cada um usará o seu material.  

 Primeiro o professor deve orientar os alunos para pensarem como querem decorar a 

roupa que trouxeram de casa. Eles podem montar um croqui (um desenho) de como imaginam 

a roupa para depois colocar suas ideias em prática.  

 É importante frisar a necessidade de se reciclar materiais para proteger o meio ambiente 

e deixar que os alunos utilizem livremente sua criatividade na montagem da decoração das 

roupas com material reciclado. O papel do professor é mediar e orientar a criatividade do aluno 

e não interferir.  

 Se for utilizar a cola quente para afixar a decoração deve-se tomar cuidado para não 

ocorrer acidentes. O professor pode pedir o auxílio dos pais para ajudar nessa etapa na sala de 

aula.   

 

Etapa 4: Criando acessórios para usar com as roupas  
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Após confeccionarem as roupas com material reciclado a professora pode sugerir a 

confecção de acessórios como: bolsas, tiaras, braceletes, bonés, colar, cintos, etc. 

Para isso os alunos podem usar o que sobrou do material de decoração. As crianças 

podem usar acessórios velhos que tenham em casa e decorá-los ou fazer os acessórios com 

material reciclável (bolsas de caixa de leite, de papelão, braceletes de aros, etc.). A logística da 

etapa dependerá novamente da participação dos pais e do interesse das crianças para 

pesquisarem formas de montar os acessórios. O importante é não comprar material e sim 

reutilizar.  

 

Etapa 5: Fazendo um desfilhe de moda 

 O desfile das roupas e acessórios deverá ser agendado para que os pais e comunidade 

compareçam.  

 Após o agendamento confeccionar com o auxílio das crianças um convite decorado com 

materiais recicláveis e mandar para os pais. Esse convite pode ser físico ou online. No caso de 

ser online se faz um único convite, tira a foto e manda para o WhatsApp da turma o que seria 

recomendado pois assim estaria economizando papel.  

 Ensaiar as crianças antes do dia agendado para o desfile. No dia do desfile explicar os 

objetivos da atividade e a necessidade de se reutilizar materiais para diminuir a poluição e o 

lixo.  

 

Etapa 6: Registrar o projeto 

 Ao longo de todo o projeto o professor deve registrar com fotos as etapas de confecção 

das roupas e o desfile para fazer um vídeo com as atividades e mandar para os pais.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido ao longo de um mês letivo.  

 

Referências 
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BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Brasília: 

MEC, 1998. Vol. 2: Formação pessoal e social. 

 

 

LUDICIDADE: CAMINHO PARA UMA APRENDIZAGEM PRAZEROSA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Mariana Aparecida Amorim38 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

Projeto 1 

 

Título: Coreografando e aprendendo as letras iniciais do prenome. 

Ano: alunos de 4 anos da Educação Infantil 

Introdução  

O projeto tem como objetivo colaborar para a aprendizagem de forma valiosa através 

do contato musical e por meio da coreografia, estimulando a criança a aprender de forma 

significativa. A música, por ser uma linguagem universal, traz para a criança a possibilidade de 

aprender de forma significativa, prazerosa e lúdica.  

Para que essa aprendizagem se concretize, o professor deve fazer com que o conteúdo 

esteja ligado com o que a criança conhece, respeitando a cultura local e assim enriquecendo as 

experiências que as crianças trazem de casa. Nos primeiros anos de alfabetização a música 

favorece e possibilita o aluno a descobrir novas vivências de aprendizagem, contribuindo para 

a facilidade no processo de alfabetização. A temática musical desenvolve o papel fundamental 

na formação da criança, pois a mesma proporciona momentos alegres e descontraídos.   

 

Objetivo  

 
38 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG, E-mail: 

mariana_apoliveira99@outlook.com 
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Utilizar a música como recurso para uma aprendizagem significativa e prazerosa na 

temática do prenome. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Apresentar a música aos alunos  

Utilizando recursos midiáticos apresentar o vídeo educativo com a música 10 

indiozinhos. Cantar a música coletivamente com os alunos. Brincar com a letra da música de 

forma alternada: hora professora fala uma frase, hora os alunos falam a seguinte e assim vice-

versa. 

Prosseguindo a cantoria, os alunos irão se deslocar até o pátio da escola, onde desta vez 

a música irá ser representada com gestos, coreografias e encenações. Após o momento no 

espaço externo, os alunos irão retornar a sala de aula para apresentar aos alunos a letra da música 

em um grande cartaz, contendo imagens referente a música para cativar e chamar a atenção das 

crianças. 

Fazer a leitura coletiva da letra da música. 

Mandar atividade para casa relacionada a música.  

 

Etapa 2: Trabalhando a música e o prenome 

 Depois de cantar a música mudar a letra para que os indiozinhos ganhem nomes. As 

crianças deverão fazer o reconhecimento de prenomes na sala de aula, através das palavras: 

jacaré, bote e rio. Em seguida a próxima atividade consiste em trabalhar de maneira diferente 

as vogais do alfabeto: pergunte as crianças, com qual vogal se inicia a palavra “INDIOZINHO”, 

a partir da resposta de cada um, será questionado se o nome de algum coleguinha se inicia com 

a vogal I, e se eles conhecem lugares, objetos, pessoas cujo o nome também se inicie com a 

vogal que foi questionada.   

Logo após todos realizarem as atividades, propor a criação coletiva de uma história 

baseada na música, assim as crianças poderão soltar a imaginação e usar suas habilidades.  A 

professora registrará a história e depois cada aluno fará uma ilustração individual da história 

criada.   

 

Etapa 3: Utilizando a música para aprender matemática 

Para introduzir o trabalho com conceitos matemáticos será confeccionado um barco de 

papelão com indiozinhos de palito de picolé para a realização da atividade. Com o material 
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pronto será trabalhado o sistema de contagem, números e numerais utilizando os indiozinhos e 

logo em seguida criar situações usando pequenas operações de adição e subtração aguardando 

a resposta de cada aluno, a cada operação proposta. 

 

Etapa 4: Criando arte com a música 

 Pedir que os alunos façam uma pesquisa em casa sobre a vestimenta dos índios, seus 

acessórios e cores.  

 Cantar a música, fazendo a coreografia e os gestos. Após o canto propor a confecção de 

cocares indígenas utilizando tinta, glitter e purpurina, para deixar o trabalho de acordo com o 

gosto do aluno. O cocar pode ser feito com penas verdadeiras ou com moldes de penas 

recortados em papel branco ou colorido.   

Após essa confecção será o momento da pintura, cada criança irá molhar a mão na tinta 

e pressioná-la no papel pardo, para desenhar os indiozinhos no formato da mão de cada um. 

Para finalizar cada aluno terá sobre sua carteira um desenho em formato de índio para colori-lo 

do seu gosto e ao final cada um poderá nomeá-lo de acordo com a sua imaginação.  

 

Etapa 5: Apresentação dos trabalhos 

Ao final de todas as atividades será confeccionado um mural para exposição dos 

trabalhos das crianças. Convidar os pais para entrarem ao final ou início da aula para apreciarem 

o trabalho dos filhos.  

 

Cronograma 

O projeto será executado em uma semana letiva.   

 

Projeto 2 

 

Título: Trabalhando letras do alfabeto por meio da contação de histórias. 

Ano: alunos de 4 anos da Educação infantil 

Introdução 

Na educação infantil, a contação de histórias é uma ferramenta pedagógica que tem 

como objetivo despertar ao aluno o interesse pelo ato da leitura, contribuindo para o 

desenvolvimento da escrita e linguagem e a percepção da representação simbólica. 

A contação de histórias é uma metodologia pedagógica que requer dedicação, com 

propósito de contagiar a todos aqueles que estão ali para ouvir. A inclusão da contação de 
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histórias no processo educacional é um caminho para o bom desenvolvimento da criatividade, 

da oralidade, desperta na criança as suas emoções, auxilia na sua socialização, inclusão. A 

contação de histórias ativa o lado lúdico e a imaginação, sendo um recurso valioso para a 

construção de uma aprendizagem significativa. 

 

Objetivo 

 Trabalhar as letras do alfabeto utilizando como metodologia a contação de histórias. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Contação de História  

O professor deverá organizar o espaço da sala de aula para contar a história do livro 

“Marcelo, marmelo, martelo”, da autora Ruth Rocha. Existem inúmeras metodologias de 

contação de história, cabe ao professor escolher a que mais se adeque a narrativa do livro como: 

fantoches, tapete de histórias, varal de histórias, guarda chuva de histórias, etc. 

 

 

Imagem ilustrativa. Acervo da aluna pesquisadora, 2020. 

 

 O professor deve dar vida a contação, colocar sons especiais, fazer gestos e caras para 

que a criança acompanhe e se interesse pela narrativa.  

Depois de contar a história fazer uma roda de conversa com os alunos para perceber o 

que eles entenderam da história e pedir que eles recontem suas partes preferidas. Perguntar se 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fespacoludicoliterario.blogspot.com%2F2015%2F12%2Fmarcelo-marmelo-martelo_76.html&psig=AOvVaw3BxYRZGo0IMSBXgbNGELqj&ust=1592487849176000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCFp9r9iOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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as crianças sabem o que é um marmelo (fruta) e um martelo (objeto): levar figuras ou o objeto 

real para que elas vejam.   

Pedir que os alunos desenhem o Marcelo, o marmelo e o martelo.  

 Perguntar aos alunos quais colegas tem prenomes que comecem com a letra M e escrever 

no quadro e juntos os prenomes desses colegas. (Essa atividade só deve ser feita se na sala 

tiverem alunos que tenham o prenome iniciado pela letra M) 

 

Etapa 2: Atividades com a letra M 

Trabalhar a letra M com os alunos por meio de diferentes atividades. Cada atividade 

proposta é uma sugestão, o professor poderá utilizar outras atividades. As atividades devem ser 

desenvolvidas uma em cada dia da semana.  

 

Atividade 1 

 Apresentar a letra M por meio de uma música, a letra da canção estará representada em 

cartaz para melhor entendimento das crianças, no decorrer da cantoria, apresentar aos alunos 

objetos que comecem com a letra M e que estão citados na letra da música. 

 

M de maçã 

M de macaco 

M de mão 

M de mesa 

M de moeda 

M de morango  

M de meia 

M de melancia 

 

Depois os alunos irão colorir desenhos aleatórios que comecem com a letra M, os 

desenhos serão expostos em um varal expositivo dentro da sala de aula.  

 

Atividade 2 

Utilize copos descartáveis escritos com as letras do alfabeto para que criança forme 

pequenas palavras escritas em uma ficha, as palavras serão retiradas da história e todas 

iniciaram com a letra M. 
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.soescola.com/2016/12/atividades-com-

copos.html Acesso em: 22 mai. 2020 

 

Atividade 3 

 No pátio da escola estarão escritos as silabas MA, ME, MI, MO, MU e cada criança irá 

retirar de dentro de uma urna desenhos aleatórios e, com a ajuda do professor, deverá colocar a 

imagem no círculo correspondente a inicial do nome do desenho. Depois, em uma folha de 

papel ou em um quadro escrever a palavra correspondente ao desenho.   

 

Atividade 4 

Solicitar aos pais dos alunos que mandem para a escola pequenos objetos que comecem 

com a letra M. Esses objetos serão trabalhados numa caça ao tesouro dos objetos, em todo o 

pátio da escola. A caça ao tesouro pode ser feita em equipe e ganha a equipe que mais objetos 

encontrar.  

 

Atividade 5 

 Pedir aos alunos que pesquisem frutas com a letra M. Pedir aos pais que enviem frutas 

com a letra M para a escola para realizar uma salada de fruta festiva com os alunos. Frutas: 

melancia, melão, manga, mirtilo, mamão, maçã, maracujá, mexerica, morango.  

 Montar com os alunos um painel com imagens de frutas com a letra M e depois levá-los 

para fazer a salada de frutas.    

 

Etapa 3: Apresentação dos trabalhos 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.soescola.com%2F2016%2F12%2Fatividades-com-copos.html&psig=AOvVaw22XfmwaveC6rUjgfteG0R-&ust=1588766387206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiLpqDWnOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Apresentar aos pais os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do projeto. Essa 

etapa poderá ser feita no dia da salada de frutas e os pais podem ser convidados a ajudar e 

participar da atividade.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em uma semana letiva 

 

 

2.3 – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

  O processo de alfabetização e letramento envolve o período da Educação Infantil de 4 e 

5 anos e os três primeiros anos do Ensino Fundamental. Nessas fases o aluno vai paulatinamente 

adquirindo as habilidades, competências e conhecimentos para ler, interpretar e escrever 

diferentes gêneros textuais de forma crítica e cidadã.  

 São etapas fundamentais para a vida educacional do aluno e devem ser desenvolvidas 

partindo de diferentes metodologias e abordagens para que o educando supere suas dificuldades 

e atinja as metas propostas em cada fase.  

 

  A APROPRIAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA PARA OS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Alessandra Borges39 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Cantinho da Leitura 

Público alvo: 1° a 3° anos do Ensino Fundamental. 

Justificativa 

 
39 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo-M.G. E-mail: 

alessandrbirges1616@gmai.com 
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 A idealização desse projeto visa desenvolver um trabalho didático-pedagógico para 

alunos com dificuldades de ensino aprendizagem na alfabetização e letramento. A metodologia 

seguirá dentro de uma abordagem sócio interacionista que  

O desenvolvimento cognitivo das crianças é favorecido pelas interações sociais. O 

desenvolvimento está alicerçado na inter-relação entre o contexto cultural, o homem e o 

desenvolvimento, pois esse se dá do interpsíquico para o intrapsíquico. O ser humano só adquire 

cultura, linguagem e desenvolvimento se estiver inserido no meio com outros, assim, essa 

interação será propiciada em sala de aula através do cantinho da leitura com métodos lúdicos e 

recursos precisos para que esses alunos possam se apropriar desse ensino com resultados 

significativos. 

 Como ponto de partida será aplicado uma avaliação diagnóstica das turmas onde será 

definido um plano de trabalho com objetivos a serem alcançados. Também serão definidas 

ações e atividades necessárias que garantam o processo inicial da alfabetização e letramento. 

Ao desenvolver de todas as atividades o aluno saberá identificar diferentes tipos de textos e 

seus usos sociais. Tendo em vista que o projeto é um trabalho educativo e intencional a fim de 

propiciar ao aluno um aprendizado significativo e qualitativo. Tais mediações didático-

pedagógicas propiciará a eles mais interesse pelas aulas, motivo pelo qual os levará a ter um 

bom rendimento na leitura.  

Portanto, permitir a criança viver em ambiente letrado propiciará a interação com 

diferentes gêneros textuais como: cartazes, revistas, livros, jornais, rótulos, gibis, receitas, 

símbolos, sinais de trânsito e outros. Essa interação terá que considerar as individualidades 

tralhando a aprendizagem sem descontextualizar as suas origens, ou seja, conservar a variação 

linguística geográfica permitindo que a criança utilize de seu dialeto oriundo em seu processo 

de aprender. E por falar sobre cultura e sua influência na língua: 

 

A cultura intendida como o conjunto de formas de fazer, pensar, e sentir de 

uma pessoa ou de uma sociedade é uma construção histórica que varia no 

espaço e no tempo. A língua é ao mesmo tempo a melhor expressão ad cultura 

e um forte elemento de sua transformação. A língua tem o mesmo caráter 

dinâmico da cultura. (CUNHA, 2008, p. 18).  

 

Em ênfase, o termo “variação linguística” está implantado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN):  
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A variação é constitutiva das línguas humanas ocorrendo em todos os níveis. 

Ela sempre existiu e existirá independente de qualquer ação normativa. Assim 

quando se fala em língua portuguesa está se falando de uma unidade 

linguística e apenas uma língua nacional, notam-se diferença de pronúncia, de 

emprego de palavras, de morfologia e de construções sintática, as quais não 

somente identificam os falantes de comunidades linguísticas em diferentes 

regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala 

(BRASIL, 1999, p. 29) 

 

O pressuposto desse trabalho é formular dentro da pedagogia de projetos métodos 

didático-pedagógicos que favoreçam o ensino aprendizado na leitura escrita valorizando o 

letramento. 

Os alunos receberão uma caixa grande bem colorida e enfeitada, na qual serão colocados 

diversos gêneros textuais como: cartazes, revistas, livros, jornais, rótulos, gibis, receitas, 

símbolos, sinais de trânsito e outros.  

Na sala de aula, haverá um espaço destinado ao cantinho da leitura, ele será 

aconchegante, decoado com tapetes, almofadas e brinquedos, pois isso o deixará mais atrativo 

para realização da dinâmica da leitura. Todos ficarão sentados ao redor da caixa que será aberta 

pela professora que irá mediar a atividade. Esse momento será de muita expectativa, pois ali 

iniciará sua experiência com o mundo da leitura, onde está sendo proposto de forma criativa e 

prazerosa que antes não tinha o mesmo sentido a eles. 

A criatividade deverá ser aflorada, podemos fazer daquele momento algo mais especial 

como, por exemplo, nos contos de fadas poderá ser criado cenários com fantoches narrando a 

história. Os alunos poderão representar os personagens e assim fazer com que esse momento 

seja oportuno para um aprendizado significativo: 

 

Será necessário oportunizar situações em que os alunos participem cada 

vez mais intensamente na resolução das atividades e no processo de 

elaboração pessoal, ao invés de se limitar a copiar e reproduzir as 

instruções ou explicações dos professores. Por isso, hoje o aluno é 

convidado a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, dialogar, 

analisar e vivenciar o próprio processo de construção do conhecimento. 

(ZABALA, 1988, p. 10) 

 

Objetivo  
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Auxiliar os alunos no processo de leitura por meio de atividades significativas 

valorizando o letramento.  

 

Desenvolvimento 

 Em roda, a professora irá mostrar os textos e as crianças os identificarão. Já que há uma 

individualidade quanto ao tempo para aprender, uns ajudarão aos outros para que as etapas 

sejam desenvolvidas por todos, logo, todos alcançarão aquele objetivo juntos, por consequência 

não haverá discriminação de aprendizagem entre um e outro. O trabalho será realizado em uma 

semana. 

Etapa 1: Identificação dos textos pelos alunos. Exemplos: O que diz esse texto e para que serve? 

Onde é necessário estar um texto como esse? Você já viu esse texto em algum lugar? Onde?  

 

Etapa 2: espalhar os textos e pedir que cada dupla faça a leitura e em seguida apresente a turma 

o que aprendeu.  

 

Etapa 3: a professora fará a leitura de uma história que esteja na caixa, como por exemplo: A 

Branca de Neve e os sete anões. Após isso, pergunta: De que fala o texto? Quem são os 

personagens? Qual a personagem principal? Qual acontecimento que você mais gostou? Qual 

o fato que lhe deixou mais triste? Qual te deixou mais feliz?  

 

Etapa 4: pedir que cada criança escolha um texto e que faça a leitura individual, sendo que cada 

um poderá ajudar o outro. Criar um desenho sobre o que leu e explicar para os colegas. 

 

Etapa 5: montar uma exposição dos textos mais interessantes e convidar outras turmas para 

explicar sobre os textos (os textos escolhidos serão os de usos em sociedade com sinais de 

trânsito, símbolos e outros).  

 

Cronograma 

O projeto será realizado em uma semana. 
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Projeto 2 

 

Título: Aprendendo a ler com Parlendas 

Público alvo: 1º ao 3° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

Segundo o Dicionário Aurélio (2018), parlendas é conjunto de rimas infantis de caráter 

lúdico e ritmo fácil, usados para divertir e ajudar a memória. Exemplo: Um dois, feijão com 

arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, é minha vez, sete, oito, de comer biscoito, nove, 

dez ou de comer pastéis. Por serem versinhos com temas infantis, as parlendas são muito 

utilizadas em brincadeiras de crianças, caracteriza-se pela rima fácil, motivo qual a tonou tão 

popular entre as crianças. 

Culturalmente, a parlenda faz parte da nossa linguagem folclórica e é um acervo 

transmitido às gerações. Em todo o seu percurso folclórico, ela vai sendo reinventada com 

variações regionais, ela faz parte da nossa história e possui grande relevância cultural em nossa 

sociedade, motivo qual nos levou a abordagem do tema “Aprendendo a ler com Parlendas”. 

Encontramos nas parlendas recurso para leitura lúdica (jogos) e para a introdução da 

parlenda no mundo da leitura. Visto é a sua forma, ritmo, desenvolvendo o aspecto psicossocial 

da criança por possuir uma linguagem simples e atraente. 

Em contato com as parlendas e as Crianças desenvolvem sua comunicação verbal nesse 

sentido a trabalhar as parlendas em sala de aula a criança entra em contato com o Saber popular 

esse que é imprescindível em seu avanço literário. 
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Sua importância no percurso de alfabetização e não evidência apenas pela relação que 

há entre o discurso e a criança, mas pela interação do lúdico com as parlendas propiciando a 

desenvolver uma dicção e aprendizagem geral. 

A formulação desse projeto visa desenvolver um trabalho didático-pedagógico que 

favoreçam o ensino da leitura através de atividades com parlendas contextualizando os 

vocabulários regionais e locais. Conforme Bosi (2003, p.15) “A memória é um instrumento 

precioso se desejarmos construir a crônica do quotidiano. Mas ela sempre corre o risco de cair 

numa ideologização da história do quotidiano como se esta fosse o avesso oculto da história 

política e hegemônica.” 

Contudo, a tradição oral precisa e deve ser transmitida em sala de aula. O folclore 

brasileiro deve manter suas origens representadas através de músicas, cantigas de roda, cordéis, 

parlendas e contos, além de outros temas transversais inerentes à cultura, mas para isso é preciso 

haver interferência do aluno nas atividades e debates, pois sem essa interação nada fará sentido. 

 

Objetivo geral 

Propiciar às crianças um aprendizado descontraído com parlendas e trava línguas em 

atividades rítmicas que trabalham a percepção sonora, atenção e concentração através de nossa 

herança ou bagagem cultural. 

 

Desenvolvimento 

  

Etapa 1: Brincar  

1.1 Contar para os alunos parlendas; 

1.2 Cantar e dançar a música em vários ritmos até que os alunos conheçam e entendam 

o ritmo e a letra; 

1.3 Pedir que imitem através de gestos os ritmos da parlenda; 

1.4 Escrever várias parlendas e fixar na sala de aula; 

1.5 Ler e brincar com as parlendas. 

 

Etapa 2: Conversa sobre parlendas  

2.1 Apresentação dos textos explicando aos alunos o que são, para que e como utilizá-

las. 

2.2 brincar ao ar livre; 
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2.3 Apresentar textos infantis com rimas para as mais diferentes finalidades entre elas, 

divertir e acalmar.  

   

Na alfabetização também são usadas em brincadeiras infantis e é um excelente recurso, 

pois auxilia o aluno a compreender melhor a relação entre leitura e escrita.  

 

Etapa 3: Leitura 

4.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://pt-

br.facebook.com/SannaRosemary/posts/832325386823614/Acesso em: 20 out. 2018 

 

3.2 Atividade 1:  

Pintar as consoantes que aparecem na parlenda.  

3.3 Atividade 2: 

Completar o alfabeto da parlenda com as letras que estão faltando: 

Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? 

 

___ B ___ D ___ E ___ H ___ J ___ L ___ W ___ P ___R ___ T ___ V ___ X___Z 

 

 

https://pt-br.facebook.com/SannaRosemary/posts/832325386823614/
https://pt-br.facebook.com/SannaRosemary/posts/832325386823614/
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3.4 Atividade 3:  

Complete na parlenda as palavras que estão faltando. 

 

 

AMANHÃ É ________________, PÉ DE ________________ 

O CAHIMBO É DE OURO, ________________ NO TOURO 

O TOURO É ________________, BATE NA GENTE. 

________________ É FRACO, CAI NO ________________. 

O________________ É FUNDO, ________________ O MUNDO. 

 

 

Etapa 4: Atividade 4: 

4. Vamos recortar: disponibilizar revistas para que as crianças encontrem as palavras 

que aparecem na parlenda.  

4.1 Organizar as palavras da parlenda. 

4.2 Registrar a parlenda. 

4.3 Ler coletivamente.  

Cronograma 

O projeto terá duração de uma semana. 

 

Referências  

 

BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: Ensinos da psicologia social.  São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2003. 

 

DICIONÁRIO AURÉLIO. Online. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=parlendas Acesso em: 20 out. 2018.  

 

ENSINANDO COM SABEDORIA NA ALFABETIZAÇÃO 

 

https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=parlendas
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Ana Paula Corrêa Silva40 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Trabalhando com textos musicais  

Público-alvo: 1° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O projeto é uma intenção de procedimentos transformados em metodologia de trabalho 

que organiza o objetivo, a intenção do professor para ensinar os alunos, com tarefas que atenda 

o desenvolvimento da aprendizagem almejada pelo professor que satisfaça as necessidades da 

aprendizagem do aluno. 

Assim sendo a proposta apresentada é alfabetizar as crianças usando textos musicais. 

Pois a escola deve trabalhar a musicalização da criança não só com a música em si, mas também 

o movimento pois  

 

Ligar a música e o movimento, utilizando a dança ou a expressão corporal, 

pode contribuir para que algumas crianças, em situação difícil na escola, 

possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, 

instabilidade psicomotora, etc.). Por isso é tão importante a escola se tornar 

um ambiente alegre, favorável ao desenvolvimento. (BARRETO, 2000, p.45) 

 

 O professor ao utilizar textos musicais poderá trabalhar a entonação de voz do aluno, e 

através do texto musical ele está favorecendo a apropriação cultural de cada aluno. E para que 

torne interessante a aula o professor deve procurar formas interessantes para trabalhar com os 

alunos a música. 

 

Objetivo  

 
40 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo/MG. E-

mail:anapaulacs2011@hotmail.com  
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Alfabetizar crianças usando textos musicais proporcionando alegria de contar e 

aprender. 

 

Desenvolvimento  

Pensando em uma aprendizagem significativa para os alunos, será trabalhado com os 

mesmos um texto musical, onde será realizada a apresentação de um vídeo com a música, e 

através da música Será explorado várias atividades, entonação de voz das crianças, trabalhar 

com algumas palavras do texto, os pronomes da sala, interpretação da letra da música, 

confecção de instrumentos com sucata. 

 

Etapa 1: Apresentar aos alunos um texto musical. A FLOR E O BEIJA-FOR       

                         
A FLOR E O BEIJA-FOR  

                      

HENRIQUE E JULIANO 

 

ESSA É UMA VELHA HISTÓRIA  

DE FLOR E O BEIJA-FLOR  

QUE CONHECERAM O AMOR 

NUMA NOITE FRIA DE OUTONO 

E AS FOLHAS CAÍDAS NO CHÃO  

DA ESTAÇÃO QUE NÃO TEM COR 

 

 

E A FLOR CONHECE O BEIJA-FLOR  

E ELE LHE APRESENTA O AMOR  

E DIZ QUE O FRIO É UMA FASE RUIM 

QUE ELA ERA A FLOR MAIS LINDA DO JARDIM  

E A ÚNICA QUE SUPORTOU  

MERECE CONHECER O AMOR E TODO SEU CALOR  

 

AI, QUE SAUDADE DE UM BEIJA-FLOR  

QUE ME BEIJOU, DEPOIS VOOU  

PRA LONGE DEMAIS  

PRA LONGE DE NÓS 

    

Etapa 2 :  Apresentação de um vídeo com uma criança cantando a música. 

a) Repetir o vídeo cantando coletivamente 

b) Cantar usando voz aguda  

c) Cantar usando voz grave 

d) Apresentar o texto escrito (letra de forma) 
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e) Procurar no texto a palavra AMOR e comparar com os prenomes da sala. 

 

AMOR ALINE 

ANA ARTHUR 

 

f) Apresentar a palavra e os prenomes  

g) Entregar uma atividade com as palavras estudadas e os prenomes dos colegas e pedir 

para pintar cada um de uma cor 

 

AMOR VERMELHO 

ARTHUR AZUL 

ANA AMARELO 

ALINE VERDE 

 

Etapa 3: Apresentar o vídeo e cantar coletivamente  

a) Cantar sem o vídeo  

b) Entregar o texto para cada aluno 

c) Ler o texto com os alunos e procurar a palavra NOITE e circular  

d) Pesquisar os prenomes e outras palavras que iniciem com a letra N da palavra NOITE  

NATHALIA  NATHAN 

NAVIO NADAR 

 

e) Pedir para circular a palavra FLOR e pesquisar e os prenomes 

FERNANDA FREDERICO 

 

f) Sublinhar as palavras COR, JARDIM, CALOR.  

g) Cantar a música até a palavra COR  

h) Cantar até a palavra JARDIM  

i) Cantar até a palavra CALOR  

j) Cantar o refrão 

Etapa 4: Cantar coletivamente  
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a) Cantar grave e agudo (seguir passando o dedo enquanto cantem) 

b) Falar sobre as estações do ano  

PRIMAVERA VERÃO  

OUTONO INVERNO 

 

c) Interpretar a letra da música 

1. Quais os personagens da história? 

2. Qual a estação eles estavam vivendo? 

3. O que acontece nessa estação? 

4. O que o beija-flor apresentou para a flor? 

5. Como era essa flor? 

6. O que ela deu conta de suportar? 

7. Você sabe o que é saudade? 

8. De qual saudade fala o texto? 

d) Cantar usando metodologia de jornal uma estrofe para meninos e outra para 

meninas. 

e) Pedir as crianças para circular as palavras 

FLOR BEIJA-FLOR 

OUTONO FOLHAS 

FRIO JARDIM 

 

f) Montar as palavras circuladas usando o alfabeto móvel, o trabalho poderá ser 

realizado em dupla. 

 

Etapa 5: 

a. Registrar a primeira estrofe no caderno (Ir escrevendo pausadamente esperando que 

todos terminem cada palavra) 

b. Pedir para trazer sucata. (indicando uma ideal para cada aluno) 

 

Etapa 6:  
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a. Montar a bandinha. 

b. Cantar a música usando os instrumentos confeccionados pelos alunos. 

 

Etapa 7: Convidar as outras turmas para ouvir a bandinha tocar. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas. 

 

Referências  

BARRETO, Sidirley de Jesus. Psicomotricidade: educação e reeducação. 2. Ed. Blumenau: 

Acadêmica, 2000.   

 

Projeto 2 

 

Título: Saudando os Santos para ler e escrever 

Público-alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O tema apresentado no projeto, tem a intenção de mostrar através das histórias e culturas 

dos santos que é possível ensinar a ler e escrever. Através das histórias incentiva os alunos na 

hora de ensinar a ler e escrever fazendo que possam cada vez mais se interessar pela leitura e 

escrita.   

Segundo Bomtempo  

 

O aluno deve ter muitíssimas oportunidades de leitura mesmo antes de estar 

alfabetizado, a fim de poder testar suas hipóteses e evoluir na apropriação do 

sistema da língua escrita. Precisam considerar a leitura como algo valioso e se 

sentir capazes de ler, desde o início, tendo muitas oportunidades de agir como 

se fossem leitoras, como se soubessem ler. O fato de poder se comportar como 

leitora, antes mesmo de saber ler, faz com que a criança aprenda 

precocemente, o essencial das práticas de leitura: o que falo pode ser escrito. 

(BOMTEMPO, 2003, p. 96) 
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O professor deve incentivar cada vez mais os seus alunos na leitura e na escrita, 

deixando-os escrever e ler do jeito que sabem, e sempre elogiando, pois o aluno fica todo alegre 

e caba se dedicando mais. 

 

Objetivo 

Contribuir para a aquisição da cultura da escrita e da leitura no processo de alfabetização 

usando as Festas Juninas. 

 

Desenvolvimento  

Será apresentado aos alunos um vídeo com a história e a cultura dos santos Santo 

Antônio, São João, São Pedro, e montar uma dança da quadrilha com a ajuda dos alunos, e 

através desse texto da quadrilha será explorado várias atividades usando as palavras, o 

pseudoleitura, e apresentação da dança. 

 

Etapa 1: Festa Junina 

1. Apresentar a história e a cultura dos santos: Santo Antônio, São João, São Pedro  

2. Passar um vídeo falando sobre os costumes e tradições da cultura das festas juninas 

3. Especificar a dança da quadrilha  

 

Etapa 2: Bilhete 

1. Escrever um bilhete para os pais pedindo alguns passos de quadrilhas eu conheçam 

(vídeo ou passos da dança) 

2. Criação de uma nova quadrilha  

3. Propor montar uma quadrilha com cada aluno da turma, criando juntos os passos  

Ficou assim: 

 

ENTRANDO OS PEQUERRUXOS  

MARIA E JOÃOZIHO: SEUS APRESSADINNHOS  

LUCAS E VANESSA: COM SEUS REBOLADINHOS  
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JOSÉ E MARINA: BEM DESPACHADINHOS  

CESARE JULIETA: FAZENDO CARETA  

MIGUEL E LUANA: COMENDO BANANA  

FELLIPE E JÚLIA: COM MEDO DE CHUVA 

RAFAEL E JUIANA: DENTRO DE UMA CABANA 

 

CAMINHO DA ROÇA  

OLHA A COBRA 

A PONTE QUEBROU 

JÁ CONCERTOU  

PASSEIO  

CAMINHO DA ROÇA  

OLHA O MARIMBONDO 

TUR  

PASSEIO 

DESPEDIDA  

ATÉ O ANO QUE VEM.  

 

 

Etapa 3: Apresentar o texto em cartaz  

1. Ler poeticamente 

2. Meninos verso meninas   

3. Circular as palavras chaves  

4. Pseudoleitura  

5. Registro do texto com a ajuda do professor  

 

Etapa 4: Leitura coletiva do texto 

1. Circular palavras estudadas 

2. Ler o texto para ao colega  

 

Etapa 5: Produção  

1. Desenho livre do texto  

2. Produção escrita  

 

Etapa 6: Ensaiar a dança para apresentação criando coreografia  

 

Etapa 7: Apresentação da dança no dia da festa junina e exposição dos trabalhos realizados. 
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Cronograma 

O projeto será desenvolvido em duas semanas letivas.  

 

Referências  

BOMTEMPO, Luzia. Alfabetização com sucesso. 2 ed. Contagem: Oficina Editorial, 2003.  

 

ALFABETIZANDO COM SABORES E SABERES 

 

Aurilene da Silva41 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título:  Os três porquinhos: para brincar e aprender. 

Público alvo: 1º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

Moll, diz que “[...] a alfabetização é um processo mecânico, na qual ‘alfabetizar-se’ está 

vinculado a habilidades de codificação (ou representação escrita de fonemas em grafemas) e 

decodificação (ou representação oral de grafemas em fonemas)”. (MOLL, 1997, p. 10) Ou seja, 

a representação da fala oral em escrita, e o inverso, a representação da fala escrita em oral. 

Tanto a leitura quanto a escrita são vistas como decifração de códigos. 

As alfabetizações nos dias atuais se processam com a utilização de métodos visando o 

conhecimento de letras, silabas para formação de palavras, frases e textos, e a assimilação da 

criança, de que há uma ligação correspondente entre fala e a escrita. As  buscas pelo  lúdico e 

aplicação  cuidadosa de propostas lúdicas tornam as aulas mais atraentes e possibilitam 

 
41 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo/MG. E-mail: aurilene1098@gmail.com 
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transformar o saber em algo prazeroso e sério onde o desenvolvimento da criança constitui o 

principal objetivo. 

Em sala de aula é importante que se coloque os métodos de forma diferenciada para que 

os alunos possam compreender todo o processo de alfabetização, respeitando a história trazida 

pelo educando e a sua cultura, lembrando que se aprende dentro e fora da escola. 

 

Objetivo  

Alfabetizar utilizando atividades lúdicas que contribuam com o ensino aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

 

Desenvolvimento 

 Apresentar a história por meio de contação de história dando ênfase às falas, atitudes e 

movimentos dos personagens. Vestir de forma diferente para despertar o interesse dos alunos 

para a história. E importante que os alunos estejam motivados para que se alcance o objetivo 

proposto. Assim, o professor deverá seguir as etapas para que o aluno acompanhe o 

desenvolvimento do trabalho. Usar os melhores passos dos variados métodos de alfabetização. 

Exemplos: 

MÉTODOS SINTÉTICOS 

1-Alfabetico: C-A-S-A 

C+A- CA 

S+A- SA 

2-Fônico: C letra CÊ som SS / letra Z som de s: z+a- za 

3- Silábico 

CA+SA- CASA : Sílabas apresentadas ca-co-cu    as-se-si-so-su 

 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

1-Método da Palavração: PALITO- apresenta a palavra inteira partindo para as partes: silaba, 

som, letra. 

2- Método da sentenciação: PALITO É UM PORQUINHO. Inicia com a sentença inteira depois 

as palavras, silabas, letras. 

3- Método global ou de contos: Apresenta o texto inteiro e depois o separa em sentenças, 

palavras, silabas e letras. 
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4- Apresentar o texto fatiado e solicitar que as crianças montem juntas com o auxílio do 

professor o texto correto. 

 

Etapa 1: Ouvindo a história 

 Contar a história “Os três porquinhos”. O professor poderá utilizar diferentes técnicas 

para contar a história levando os alunos a se interessar novamente por uma história clássica por 

meio da forma de contar a história.  

 

Etapa 2- Recontar a história com o auxílio das crianças. 

Etapa 3- Apresentar a história em texto resumido. Entregar uma cópia para cada aluno. 

3.1 -Ler coletivamente. 

3.2 -Ler imitando as vozes.  

3.3- Escrever usando letra palito. 

3.4 – Apresentar  as palavras: 

PALITO PEDRA 

PALHAÇO PALHA 

PEDRICO PAU 

LOBO  

 

3.5- Cada criança faz a leitura coletivo do texto acompanhando com o professor e passando o 

dedinho. 

3.6.- Ler imitando a voz de cada porquinho e do lobo. 

3.7- Cada criança faz a leitura individual  

 

Etapa 4: Encenação do texto estudado em uma apresentação teatral. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para uma semana de aula. 

 

Referências 

MOLL, Jaqueline. Alfabetização possível. Porto Alegre: Ed. Mediação, 1997. 
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Projeto 2 

 

Título: Música na escola uma alfabetização prazerosa e significativa  

Público alvo: 1º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O trabalho pedagógico, numa proposta alfabetizadora, com a música é um trabalho 

ultrapassa o aspecto motivador, uma vez que abre espaço para uma variedade de chances, 

colaborando para o desenvolvimento integral da criança.  

Ao introduzir-se  a música como prática no espaço educativo, a mesma pode tornar-se 

um respeitável componente cooperador no processo de aprendizagem tanto da escrita como da 

leitura desenvolvendo  o gosto pelos diferentes temas estudados, promovendo uma coordenação 

motora mais eficiente – o ritmo, possibilitando a formação de conceitos, no desenvolvimento 

da autoestima e na interação com o outro. 

O PCN de Arte (BRASIL, 1998, P. 79), destaca que:  

 

Conhecendo e apreciando músicas de seu meio sociocultural e do 

conhecimento musical construído pela humanidade em diferentes períodos 

históricos e espaços geográficos, o aluno pode aprender a valorizar essa 

diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de gênero. 

  

Conforme Soares (2000), precisamos educar o ser humano com uma tradição musical 

desde criança para que tenhamos a possibilidade de futuramente termos adultos capazes de 

desfrutar da música, de analisá-la e de compreendê-la. Assim, a utilização da música na 

alfabetização leva a uma vivência conjunta do ambiente sonoro, que apenas ouvindo, todos 

compartilham das atividades coletivas relacionando-se por meio da música. 

 

Objetivo 

Alfabetizar utilizando atividades lúdicas com música que contribuam com o ensino 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Desenvolvimento 
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 Em um ambiente agradável e fora da sala de aula apresentar a música: Ciranda 

Cirandinha para os alunos. Deixar que ouçam e aqueles que conhecerem a música poderão 

cantar junto com a gravação.  

 

Etapa 1: Roda de conversa sobre as cantigas de roda e proposição do trabalho. 

 

Etapa 2: Aproveitar para falar que essas cantigas fazem parte de nossa cultural oral, transmitida 

através das gerações e que, para preservá-las, é necessário valorizá-las e transmiti-las aos nossos 

colegas e familiares. Durante a conversa, lance as questões: “Quais cantigas de roda nossos pais 

e avós cantavam quando eram crianças”. 

 

Etapa 3: Escrever coletivamente um bilhete para informar aos familiares que desenvolverão um 

trabalho com as cantigas de roda que eles cantavam na infância e que, para isso, gostariam de 

saber se recordam de algumas cantigas e quais são elas. 

 

Etapa 4: Apresentar as músicas enviadas pelos pais e selecionar as mais populares. 

4.1 Brincar no pátio 

4.2 Apresentar o cartaz 

4.3 Ler coletivamente 

4.4 Apresentar as palavras. Usar passos dos métodos sintéticos e analíticos. 

 

Etapa 5: Organizar um mural com as copias das músicas trazidas pelas crianças. 

 

Etapa 6: Ler com as crianças a letra da música apresentadas. 

 

Etapa 7: Organizar novamente a rodinha, cantar com as crianças a música proposta, batendo 

palmas nas rimas  e brincar de passar anel. 

 

Etapa 8: Distribuir com grupos de crianças a música em frases soltas e pedir que montem a letra 

da música. 

 

Etapa 9: Anotar no caderno a letra da música. 
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Etapa 10: Fazer uma apresentação com músicas diversas incluindo as que os alunos trouxeram 

de casa. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser executado em duas semanas de aula.  

 

Referências 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Artes. Brasília: MEC/ SEF: 1998. 

 

SOARES, M. Letramento um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

 

 

APRENDENDO A CAMINHAR NO ALFABETO 

 

Cassia Cristina da Silva42 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Alfabetizando com textos de memória  

Público alvo: Alunos do 1° ano do Ensino Fundamental   

Justificativa 

Contar histórias, jogar, cantar são atrativos essenciais na hora de ensinar a leitura e a 

escrita, é também uma arte que pode ser desenvolvida para contagiar os alunos e incentivar o 

processo de aprendizagem. É necessário o professor tirar o máximo proveito das emoções e das 

alegrias das crianças, assim o processo da alfabetização não será tão doloroso. 

Sempre no início da aula, levar as crianças para um lugar tranquilo e brincar de várias 

formas o texto que vai ser apresentado em sala de aula. Segundo Bomtempo,  

 

 
42 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo. E-mail:cassia.cristina18@hotmail.com 
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A criança precisa realizar incontáveis tentativas de leitura desde o início do 

processo, antes de saber ler convencionalmente e, até, mesmo, antes de 

conhecer o alfabeto. Precisa elaborar e testar suas hipóteses sobre a linguagem 

escrita, a fim de construir conhecimentos sobre o sistema de leitura e escrita. 

Isso será possível pela interação da criança com farto material escrito. 

Aprende-se o ler participando de atos de leitura e lendo muito! (BOMTEMPO, 

2003, p.77) 

 

As crianças precisam ter contato direto com textos para que possam adquirir 

conhecimento e interesse pelo processo de aprendizagem. 

Pensando na alegria de aprender a ler e escrever, trabalha-se a autoestima da criança que 

acredita estar lendo os textos de memória. Através desses textos a criança conhecerá como se 

lê e escreve as palavras memorizadas por ela o que facilitará a sua aprendizagem. 

 

Objetivo 

Possibilitar ao aluno aprender a cultura da leitura e da escrita usando o lúdico para 

agregar o interesse e alegria para uma aprendizagem significativa. 

 

Desenvolvimento 

Brincar com as crianças várias vezes até que saibam o texto de memória. Apresentar o 

texto e usar palavras, as sentenças, as silabas, as letras e o texto inteiro. 
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CORRE CUTIA 

  

CORRE CUTIA 

DE NOITE E DE DIA  

DEBAIXO DA CAMA  

DA SUA TIA  

CORRE CIPÓ 

NA CASA DA VÓ  

LA TEM UM CACHORRO  

CHAMADO TOTÓ  

ELE É BONITINHO  

DE UM LADO SÓ. 

É UM, É DOIS, É TRÊS  

ACABOU A SUA VEZ. 

 

 

Etapa 1: Brincar no pátio: Corre Cutia 

 

Etapa2: Montar a rodinha e perguntar  

• Quem conhece uma cutia? 

• Falar dos costumes de cutia 

• Quem tem uma tia e qual a sua relação com ela? 

• Quem quer brincar de calouros? (Deixar as crianças cantar trechos da música) 

 

Etapa3: Escrita espontânea do texto. 

1. Brincar com o texto no pátio. 

2. Brincar em sala de aula cantando e encenando 

3. Apresentar o texto em cartaz e pedir que todos digam que texto é este. 

4. Ler passando o dedo (professor) 

5. Leitura coletiva 

6. Estudar as palavras: 

CUTIA  CORRE 
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DIA    CIPÓ         

CAMA   TOTÓ 

TIA   CACHORRINHO 

PERNA   NOITE 

 

7. Pedir às crianças que leiam as palavras apontadas pela professora. 

 

Etapa 4: Pseudo leitura 

1) Brincar de ler  

2) Cada aluno faz a leitura do jeito que sabe 

3) Fatiar o texto e montar juntamente com a professora  

4) Montar em dupla 

5) Montar sozinho 

 

Etapa 5: Brincar novamente  

1) Ler coletivamente  

2) Circular todas as palavras que iniciem com a letra C 

3) Montar listagem das palavras  

4) Ler junto com a professora  

5) Montar as palavras escritas na lousa para todos. 

 

Etapa 6: Usar sucata para montar a cutia 

 

Etapa7: Exposição do trabalho para outras turmas. 

 

Etapa 8: Escrever o texto usando escrita espontânea. 

 

Cronograma 
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 O projeto foi pensado para ser executado em duas semanas de aula.  

 

Referências  

BOMTEMPO, Luzia. Alfabetização com sucesso. 2ºed.Contagem: Oficina Editorial, 2003.  

 

Projeto 2 

 

Título: Nossas mães, nossos tesouros 

Público alvo: Alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O dia das mães é sempre uma data comemorada na escola, e o tema deste projeto 

pedagógico irá proporcionar aos alunos um aprendizado significativo onde irão aprender a ler 

e escrever o nome de suas mães e de seus coleguinhas. 

É muito importante acolher as informações que os alunos trazem de casa, respeitando 

seus limites e sempre permitir que os alunos tenham voz dentro da sala de aula, isso facilitará 

o processo de ensino aprendizagem. 

 

Objetivo 

Fazer com que os alunos aprendam o processo de leitura e escrita através de atividades 

e brincadeiras educativas sobre o dia das mães. 

 

Desenvolvimento: Fazer uma apresentação sobre o dia das mães. 

Etapa 1: Escrever um bilhete para a mamãe pedindo uma foto e o seu nome. 

 

Etapa 2: Apresentar as fotos das mães num desfile de cada criança, levando a foto  na mão e o 

nome da mãe em uma faixa. 
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2.1 Na rodinha, espalhar as fotos das mães no chão, e pedir para cada criança pegar a foto de 

sua mãe. 

2.2 Cada criança mostra o nome da mãe e fala a primeira letra. Fazer comparação com os 

prenomes. 

2.3 Cada criança fala sobre o jeito da mamãe. 

 

Etapa 3: Auto retrato da mamãe e apresentar para os colegas. 

 

Etapa 4: Atividade em folha. Escrever o nome das mães das crianças para ligar as que possuem 

a mesma letra inicial. 

Atividade 1: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Atividade 2: 

Pintar da mesma cor o nome da mãe e do filho: 

 

 

 

 

Ligar as letras iniciais que são iguais: 

Maria                           Daniela                                                                                   

Davi                                                  Mariana 

Talita                                                  Kaio 

Vera                                                   Tatiane 

Gustavo                                            Laís 

Luciana                                             Giovana 

Karina                                               Vitor    

                                                      

                                                      

Giovana                                                     Amanda 

Tânia                                                          Kaio 

 

 

 

César                            Poliana 

Danilo                           Vani 

João                               Juliana 

Claudia                          Carol 

Vitória                            Daís 

Pedro                              Carla 
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Etapa 5: Produzir um texto falando do amor pela mamãe (escrita espontânea) 

 

Etapa 6:  Montar um cartão para entregar a mamãe no dia das mães. (usar tinta, sementes, lápis 

de cor, etc.) 

 

Cronograma 

 As atividades do projeto foram pensadas para serem executadas em duas semanas de 

aula.  

 

SONHAR UMA ARTE DE ENSINAR: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

Cláudia Lúcia Nunes da Silva43 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Trabalhando a alfabetização a partir do prenome 

Público alvo: Alunos da alfabetização (fase inicial) 

Justificativa 

A escola é um mundo social distinto da família, porém caminha junto a esta, 

favorecendo novos intercâmbios, aumentando os conhecimentos referentes de si mesmo e aos 

outros. A autoimagem a criança inicia a partir do seu nome, então possibilita arquitetar partindo 

das relações instituídas pelos diferentes componentes do grupo no qual a criança está inserida. 

Um espaço cheio de vivências, no qual trabalha-se as características de cada indivíduo, para 

que gere o reconhecimento de cada um pelo seu nome, respeitando-as suas individualidades,  

edificando a integração grupal. Assim, a estruturando com a identidade.  

 
43 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo-M.G.. E-mail: 

claudinhakoro@hotmail.com 
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A construção da identidade acontece por meio das influências do meio social na vivência 

da criança. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação (BRASIL, 1997, 

p. 13) a identidade:  

 

[...] é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca de 

diferença entre as pessoas a começar pelo nome. Segundo todas as 

características físicas, de modo de agir, de pensar e da história pessoal. Tal 

processo acontece gradativamente. 

 

Oferecer atividades que permitam aos alunos o conhecer-se a si mesmo, levando-os a 

própria descoberta e ao mesmo tempo notar que têm um nome, uma identidade e que são parte 

integrante de um grupo de pessoas tanto em casa como na escola.  

A criança pode visualizar no nome próprio apenas uma palavra, mas muito significativa 

para ela. algo de singular muito desigual das demais palavras em diversos aspectos, porém 

importante. O nome da pessoa está sempre nas suas primeiras manifestações da escrita. 

Assim, a emoção ligada a esta escrita, produz uma satisfação interior uma vez que a 

criança percebe que o nome próprio escrito é parte da pessoa, compõe  sua identidade. Por meio 

da escrita do nome o aluno desvenda algumas das funções da escrita como a de identificar 

objetos, lugares, etc. As crianças que estão no processo inicial de alfabetização podem e devem 

aprender muitas coisas a partir do trabalho com os nomes próprios da classe.  

Os três pontos fundamentais da alfabetização são: oralidade, leitura e escrita e por isso, 

necessitam estar conectados desde o primeiro dia de aula. Assim, faz-se imprescindível que se 

desenvolvam, no decorrer do trabalho,  atividades que originem a socialização dos alunos  por 

meio de atividades  com os nomes, proporcionando ao docente o acesso a uma avaliação para 

detectar o conhecimento precedente que o aluno possui, quando este evidencia suas hipóteses 

de escrita do nome. Então, é essencial que o trabalho com o nome tenha início no primeiro 

período do processo de alfabetização da criança e se alargue no decorrer do tempo, de acordo 

com a necessidade da turma.  

 

Objetivo 

   Trabalhar a fase inicial do processo de alfabetização enfocando a leitura   e a escrita do 

próprio nome, com o fim de compreender como a escrita funciona. 

 

Desenvolvimento 
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O presente projeto interdisciplinar visa desenvolver habilidades nas diferentes áreas de 

conhecimento promovendo a construção da identidade com atividades artísticas, de linguagem 

oral.  

Etapa 1: Autorretrato e escrita do nome: Escrita espontânea 

 

Etapa 2: História do nome: 

2.1 Cada aluno pesquisa em casa com os familiares, a história de seu nome. Em sala, relata o 

porquê tem este nome.  

2.2 Em sala, relatar a história do nome 

2.3 Cada aluno recebe seu crachá. O professor acompanha a leitura das letras presentes no 

nome, mostrando para turma, identificando principalmente as letras iniciais e finais.  

2.4 O aluno então registra num outro cartão o seu nome e faz um pequeno desenho ao lado 

fazendo em seguida a apresentação.  

 

Etapa 3: Uso do Alfabeto móvel  

3.1- Cada aluno recebe seu alfabeto móvel, monta seu nome e apresenta aos colegas.  

3.2 Observa e verifica se o nome menor e maior, estabelece-se comparações entre a quantidade 

de letras presentes em cada nome. "Qual o nome maior? E o menor?". Contar o número de letras 

em cada nome para auxiliar.  

 

Etapa 4: Roda dos nomes 

4.1 Divide-se a sala em vários grupos, organizados em círculos. Cada educando tentará escrever 

o nome de cada colega do grupo. Pode-se utilizar o crachá como auxílio.  
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Etapa 5: Quebra-cabeça dos nomes 

5.1 Entregar um envelope contendo as sílabas dos nomes de cada criança que montam o seu 

nome e apresenta para cada colega. 

5.2 Bingo dos nomes 

Ca Lu Se Pa 

Ma Da Ni Fa 

Ju Jo Si La 

 

Etapa 6: Conjunto de nomes 

 6.1. Nomes que começam pela mesma letra (Os alunos registram o conjunto que inicia com a 

letra de seus nomes). 

6.2. Nomes que terminam pela mesma letra. (Analisar oralmente com eles). 

6.3. Nomes iguais. (Analisar oralmente com eles). 

6.4. Nomes que contêm o mesmo número de letras. (Analisar oralmente com eles). 

6.5. Nomes dos meninos e meninas da turma. (os próprios alunos dividem os conjuntos e 

selecionam os elementos).  

Etapa 7: Acróstico 

7.1 Formar um acróstico com o nome de cada aluno da turma. Cada um vai dizer as qualidades 

do colega, que serão escritas conforme a letra presente no nome.  

Com flores lá está ela  

Linda e muito capaz  

Afinal tudo é dela  

Unica, reina na paz.  

De dentro da emoção  

Insisto em lhe mirar  

Até ficar a sonhar. 

7.2 Exposição dos acrósticos num local visível. 
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Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas de aulas. 

Referências 

BRASIL. Referencial Curricular Nacionais para a Educação Infantil. Documento 

introdutório. Versão preliminar. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

Projeto 2 

 

Título: Vivendo o letramento: gêneros textuais 

Público alvo: alunos da alfabetização (fase inicial) 

Justificativa 

A leitura se apresenta constantemente em nosso cotidiano. As diferentes letras e palavras 

são encontrados em embalagens de alimentos que consumimos: placas de trânsito, placas  de 

lojas etc. Habitamos em um universo letrado. Todavia, por ser cercada de diferentes 

reproduções no que diz respeito às técnicas presentes no processo da escrita, à alfabetização 

nesta visão configura-se como um desafio que assusta muitos educadores. (AUGUSTO, 2017). 

A leitura e a escrita são as configurações de linguagem mais analisadas pela escola. Elas 

são o embasamento para a avaliação do resultado escolar. Ambas aludem em um duplo sistema 

simbólico, pois possibilitam citar um equivalente visual em um análogo auditivo, ou o inverso. 

A leitura abrange uma composição; surge como sendo um sistema simbólico alicerçado 

em, na linguagem falada, que por sua vez está sujeita a linguagem particular. A relação ligação 

da palavra escrita com os símbolos de significação é uma intervenção cognitiva que envolve 

procedimentos peculiares como a codificação, decodificação, percepção, memória, transdução, 

atribuição de significado. (ZUCULOTO, 2001, p. 22). 

Alfabetização e letramento não são processos iguais, mas que se completam, antes de 

saber escrever é imprescindível aprender a ler. Assim, ambos são importantes para que aconteça 

o processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita. 

A alfabetização na perspectiva do letramento compreende uma segunda extensão, a da 

inclusão do principiante nas práticas de leitura e escrita. Tal dimensão é que pode assegurar que 

as crianças, alcancem a habilidade de fazer uso legítimo da leitura e da escrita, em seu dia-a-

dia, nas diversas situações políticas e sociais. 
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No transcorrer do processo de alfabetização é indispensável que as crianças estejam em 

contato, manuseiem, usem e cunhem diferentes textos, que circulem em sua sociedade de forma 

não simulada e que tenham significado para elas. É importante que entendam as finalidades dos 

diversos gêneros textuais e suas características particulares. Ao desempenhar atividades que 

abranjam a meditação sobre estes aspectos, permite-se que as crianças aumentem seu nível de 

letramento e possam praticar o uso efetivo da língua escrita nos diversos contextos sociais. 

(BRASIL, 2012b, p.21). 

É relevante enfatizar que o letramento acontece não apenas na escola, mas também 

encontra fora dela. O letramento na escola tem em vista o alargamento de competências e 

habilidades. Fora da escola o letramento tem objetivos sociais relevantes para o cotidiano da 

criança. Também é importante salientar que a contribuição da família no processo de 

alfabetização da criança tem um importante papel, pois essa participação incentiva o 

desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Para atingir a qualidade na educação das classes de alfabetização, com práticas 

educacionais que utilizem diferentes metodologias, que proporcionem tanto o desenvolvimento 

da alfabetização quanto o desenvolvimento do letramento de cada sujeito, através do qual ele 

possa ser autor de sua vida e de transformações sociais. 

 

Objetivo 

  Promover a leitura e escrita em sala de aula, enfatizando o letramento e a alfabetização 

com textos de diferentes gêneros. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Fazer rodinha na sala de aula para apresentar aos alunos gêneros textuais, os quais 

circulam na sociedade. São todos os textos que aparecem por onde vamos. Alguns exemplos de 

gêneros textuais são: placas, marcas de produtos, bilhetes, símbolos, textos informativos, 

científicos, histórias e muitos outros.  

 

Etapa 2  
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Escrever bilhete coletivo para colecionar textos com a ajuda dos pais, depois selecionar 

e completar com os faltosos utilizando os mais populares. 

Plastificar os textos e colocar em uma caixa enfeitada. Cada criança pega um texto na 

caixa sem olhar. Cada criança lê o texto e fala o que sabe sobre ele. Pode ser leitura individual 

ou em dupla, até grupos. O texto poderá ser interpretado por meio das perguntas do professor. 

 

Etapa 3 

Com um texto escolhido brincar de repórter, com o mesmo.  

  

Etapa 4: Produção de texto 

Pedir à criança que crie, no seu jeito, um gênero textual que mais lhe agradar e apresentar 

para aos colegas. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas de aulas. 

 

Referências  

AUGUSTO, Silvana de Oliveira. A linguagem escrita e as crianças: superando mitos na 

educação infantil. Disponível em: 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/452/1/01d14t09.pdf Acesso em: 10 dez. 

2017. 

 

BRASIL. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: currículo no ciclo de 

alfabetização. Perspectiva para uma educação do campo: educação do campo: unidade 01. -- 

Brasília: MEC, SEB, 2012b, p.21. 

 

ZUCOLOTO, Karla Aparecida. A compreensão da leitura em crianças com dificuldades de 

aprendizagem na escrita. Dissertação (mestrado). Universidade Estadual de Campinas, 

Faculdade de Educação. Campinas, 2001. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E A CONSTRUÇÃO DE UM CIDADÃO 

CRÍTICO 

 

Diose Cristina da Silva44 

Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Leitura em sala de aula 

Ano: 2° ano do ensino fundamental 

Introdução 

A educação atualmente se orienta por uma função pedagógica. Nesse contexto, entende-

se que essa etapa da educação básica desempenha papel fundamental no processo de ensino da 

leitura e da escrita das crianças. Isso porque esse é um processo de construção de conhecimento 

inerente à infância, não podendo ser ignorado pela instituição escolar. Nessa perspectiva, 

devem-se considerar as contribuições tanto da creche quanto da pré-escola ao desenvolvimento 

da alfabetização e do letramento de seus alunos. É indiscutível a atuação do educador de modo 

a contribuir para a formação de sujeitos que saibam ler e escrever com autonomia, isto é, 

capazes de fazer o uso competente dessas habilidades de acordo com as demandas sociais 

(SILVA; RODRIGUES, 2011). 

Um dos principais pontos para o conhecimento do caminho da alfabetização são as 

passagens pelos níveis de construção da escrita.  A grande dificuldade encontrada durante este 

processo encontra-se no fato de despertar na criança essa consciência fonológica e fazer com 

que ela memorize de forma significativa os caracteres que são utilizados em sua escrita, bem 

como sua representação. A dificuldade está mais precisamente em fazer com que a criança tenha 

interesse em aprender a ler e escrever, e consiga transformar o conhecimento que já tem, 

agregando aquilo que está sendo trabalhado em aula (SOARES, 2018). 

 

Objetivo geral  

Aflorar nos alunos o interesse pela leitura e escrita. 

 
44 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

diose_cristina@hotmail.com 
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Desenvolvimento 

Etapa 1  

• Na data agendada para o início do projeto, será realizada, socialização e interpretação 

das ações do Projeto para a comunidade escolar, bem como a divulgação dos trabalhos a serem 

desenvolvidos e os momentos da execução das atividades para prévia organização dos 

professores. 

• Fazer a leitura de um livro de contos infantis (Pinóquio, Alice no país das Maravilhas, 

Dora salva a terra dos contos de fada, Sonho de Criança).  

• Roda de conversa 

• Reconto da história. 

• Estabelecer relação entre imagem e texto verbal, atribuindo sentido às figuras. 

• Mostrar as informações contidas na capa. 

 

Etapa 2 

• Dividir a turma em grupos. 

• Oferecer aos alunos outros livros semelhantes ao trabalhado e pedir com que os mesmos 

identifiquem na capa os seguintes itens: Autor, título, editora e que conte para a turma o que 

eles conseguiram observar a respeito da imagem. 

• Em seguida pedir com que reflitam a ligação do título com a imagem. 

• Incentivar os alunos a leitura audível, de maneira com que cada aluno participe lendo 

um pequeno trecho do livro do grupo. 

 

Etapa 3 

• Para finalizar cada aluno fará um pequeno texto contando à história que mais gostou. 

• Será fornecido a eles uma cartolina, pequenos pedaços de papel, tesoura e cola, para 

que, logo após recortaram as histórias escritas, colem na cartolina e finalizem o trabalho com 

desenhos. 

• Fixação dos cartazes na sala de aula. 

 

Etapa 4  

Preparação e apresentação do teatro para a comunidade escolar. 
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Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido ao longo de 5 dias letivos, mas pode ter 

maior tempo de acordo com o desenvolvimento e envolvimento da turma.   

 

Referências 

 

SILVA, Letícia Aparecida de Oliveira Silva; RODRIGUES, Renata Rena Rodrigues. 

Letramento e alfabetização na educação infantil: concepções e práticas de educadoras do pré- 

escolar de Ouro Preto-MG. Oikos: Revista Brasileira de Economia Doméstica, Viçosa, v. 22, 

n.1, p. 25-45, 2011. 

 

SOARES, Carina Fabiana. A importância do lúdico nas práticas de letramento e 

alfabetização na educação infantil. Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/39563/000823659.pdf?sequence=1> 

Acesso em: 12 fev. 2018.  

 

Projeto 2 

 

Título: Construindo a identidade 

Ano: Alunos do 1° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

A identidade visa distinguir, marcar as diferenças, sejam elas, físicas, emocionais e 

comportamentais, dos indivíduos e devem ser trabalhadas para que se construa o respeito a sua 

identidade e as multiplicidades de identidades que existem na sociedade. 

Sendo assim, de nada adianta prepararmos planejamentos especiais para trabalhar a 

identidade, se não é respeitado o ritmo de cada criança em sala de aula. 

É imprescindível que o educador atuante na fase inicial do processo de construção da identidade 

promova situações onde a criança reconheça suas particularidades e interaja com outras 

crianças, seja qual for a faixa etária. 

Pensar a criança pequena é pensá-la inserida, inicialmente, no contexto familiar 

enquanto um contexto de desenvolvimento, um meio social que favorece a constituição de sua 

pessoa. É por meio das interações da criança com o adulto e com os seus pares que ocorre a 

diferenciação do eu e do outro e assim se configura o eu infantil. Desta forma, são ampliadas 

as possibilidades da criança para afirmar e desenvolver cada vez mais a sua individualidade 

(PESSOA; COSTA, 2014). 

 

Objetivo geral  
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Proporcionar ao aluno a oportunidade de aprender seu próprio nome de maneira lúdica, 

integrando o mesmo no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1 

• Apresentar o crachá, fazer a leitura do nome da criança em voz audível e entregar para 

a criança. 

• Colocar na sala de aula um cartaz com o nome de todas as crianças. 

 

Etapa 2 

• Enviar para a casa do aluno um questionário o qual apresentará duas questões à qual os 

pais deverão responder e contar ao aluno: qual a história de seu nome e o significado do 

mesmo. 

• Pedir com que o aluno conte aos colegas o porquê de seu nome e qual o significado. 

 

Etapa 3 

• Contar quantos alunos estão na sala. 

• Contar quantas meninas e quantos meninos separadamente. 

• Apresentar os numerais de 1 a 5. 

 

Etapa 4 

• Leva-los frente a um espelho para observarem todas as partes do corpo. 

• Fazer o contorno do corpo da criança no papel pardo e escrever o nome das crianças. 

• Oferecer papel A4 para que os alunos possam fazer um autorretrato. 

•  Fazer contorno da mão das crianças. 

•  Pintar as mãos e os pés das crianças para “carimbá-los” na folha e escrever o nome de 

cada um. 

 

Etapa 5 

• Realizar a chamada diária; 

• Apresentar uma lista dos nomes dos alunos e listas de palavras: 

• 1º explorar com a classe a letra inicial do nome de cada um (na lousa da sala de aula). 
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• 2º listar outras palavras que também iniciam com as letras dos nomes das crianças. 

• Atividade: pedir para cada criança recortar de revistas a letra inicial do seu nome e colar 

em um sulfite. 

• Bingo dos nomes das crianças: cada criança receberá uma cartela com a escrita do seu 

nome. 

• O professor sorteará as letras dizendo o nome de cada uma delas para que as crianças 

identifiquem-nas. Cada letra sorteada deverá ser marcada na cartela caso haja no seu 

nome. Assim que a cartela for preenchida o aluno deve gritar bingo. 

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido ao longo de 5 dias letivos, mas pode ter 

maior tempo de acordo com o desenvolvimento e envolvimento da turma.   

 

Referências  

 

PESSOA, Camila Turati; COSTA, Lúcia Helena Ferreira Mendonça. Constituição da 

identidade infantil: significações de mães por meio de narrativas. Revista Quadrimestral da 

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 18, Número 3, 

Setembro/Dezembro de 2014, p. 501-509. 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE LETRAMENTO E O SUCESSO DA CRIANÇA NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO  

 

 

Nathalia Marcela Borges45 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

 
45 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

nathymarcela2014@gmail.com 
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Título: Aprendendo ler e escrever resgatando Cantigas de Roda.  

Ano: Primeiro Ano do Ensino Fundamental.            

Introdução 

O presente projeto tem como justificativa corroborar para que os alunos conheçam e 

resgatem brincadeiras e músicas de roda que muitas vezes se encontram esquecidas por nossa 

juventude, resgatando também a história e a cultura, considerando as perspectivas de Piaget, 

Vygotsky e Wallon, quanto ao psicomotor, afetivo, social, psicológico e cognitivo, no que 

contribuirá no processo de alfabetização uma vez que a música quanto a seu ritmo e contexto 

histórico, cultural e social contribui para a memorização da criança e no processo de 

Alfabetização e Letramento e também os ajudando a constituir noção de espaço e lateralidade. 

Obedecendo assim os princípios éticos políticos e estéticos. Acatando também a (LDB 9394/96) 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que decreta: “Liberdade de aprender, pesquisar 

e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”. 

 

Objetivo geral  

Trabalhar com cantigas de roda como objeto de leitura e escrita para o processo de 

letramento e alfabetização. 

 

Desenvolvimento  

A professora irá sondar seus alunos com uma pergunta inicial: ”Alguém conhece ou já 

brincou de ciranda ou música de roda?”. Após as respostas dos alunos, a professora Deverá 

contar aos alunos que foram os portugueses que trouxeram as cantigas de roda para o Brasil e 

que suas músicas eram utilizadas como manifestações culturais, que suas músicas são bem 

fáceis de decorar. Logo após ela irá passar um vídeo mostrando crianças brincando de roda com 

a música “Escravos de Jó” e contará a origem da música. 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, põe 

Deixa ficar. 
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Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

 

Etapas 

1. Levar os alunos ao pátio da escola para brincarem de roda com a música 

“Escravos de Jó”. 

2.  Apresentar a letra da música a seus alunos em um cartaz. 

3. Fazer leitura coletiva da música com todos os alunos apontando o dedo. 

4. Propor que as meninas e os meninos leiam separadamente em voz alta. 

5. Entregar uma cópia do texto a cada aluno e pedir para que circulem palavras que 

tenham no início a letra inicial do prenome. 

6. Será realizada uma interpretação oral do texto. 

7. Cantar a música em voz alta passando o dedo nas frases. 

8. Cada aluno irá ler sua música individualmente. 

9. Os alunos deverão copiar o texto em seu caderno e ilustrá-lo. 

10. Pesquisar outras cantigas de roda e levar para a próxima aula. 

11. Apresentar a cantiga pesquisada. Poderão cantar se quiserem. 

12. A partir das cantigas que conheceram, os alunos criarão uma cantiga de roda. 

13. Será organizada pela professora juntamente com seus alunos na quadra da 

escola, uma apresentação das brincadeiras de roda conhecidas e da que 

inventaram, na qual será aberta a participação de outros alunos. 

Cronograma  

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas. 

 

Referências 

BRASIL. LDB. Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm Acesso 

em: 18 fev. 2019. 

MÚSICA ESCRAVOS DE JÓ. Disponível em: https://www.letras.mus.br/temas-

infantis/782539/. Acesso em: 18 fev. 2019.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
https://www.letras.mus.br/temas-infantis/782539/
https://www.letras.mus.br/temas-infantis/782539/
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Projeto 2 

 

Título: Contando e recontando histórias 

Ano: Primeiro ano do Ensino Fundamental 

Introdução  

O presente projeto tem como justificativa trabalhar a leitura e a escrita dos alunos usando 

como objeto de estudo histórias infantis, trabalhando o processo de alfabetização e letramento 

de forma lúdica, com o propósito de tornar o processo de aprendizagem da leitura e da escrita 

deleite aos alunos, dispersando suas criatividades e espontaneidade quanto à criação de texto e 

habilidades artísticas. Frisando a (LDB 9394/96) Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que decreta: “Liberdade de aprender, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber”. 

 

Objetivo geral  

Trabalhar a leitura e a escrita utilizando história infantil, aplicando o lúdico a fim de 

tornar o processo de alfabetização aprazível com o propósito de exibir suas habilidades 

artísticas.   

 

Desenvolvimento  

A professora irá sondar seus alunos com um questionamento inicial: “Alguém aqui já 

ouviu e gosta de alguma historinha? Qual? Qual seu personagem favorito? Quem lhe contou 

essa história?”.  Enquanto os alunos respondem a professora deve anotar todas as respostas. 

Como motivação, será passado um vídeo com a história “Assim Assado de Eva Furnari”. 
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Imagem ilustrativa. Capa do livro. Acervo da aluna pesquisadora. 

 

Após assistirem o vídeo, a professora irá apresentar o livro da história assistida aos 

alunos, e eles deverão apontar o que mais lhes chamou a atenção na história. 

 

Etapas: 

1. Apresentar cartaz com a história e fazer leitura coletiva com os alunos apontando o 

dedo. 

2. Leitura meninos x meninas. 

3. Entregar uma cópia do texto a cada aluno e pedir que circulem palavras que tenham 

no início a inicial do prenome. 

4. Será realizada uma interpretação oral do texto. 

5. Ler a história em voz alta passando o dedo nas frases. 

6. Cada aluno irá ler sua história individualmente. 

7. Os alunos deverão copiar o texto em seu caderno e ilustrá-lo. 

8. Montar jogo da memória a partir das figuras que apresentam rimas na história.  

9.  Jogar anotando as palavras na lousa e circulando os sons finais das frases. 

10. Copiar as palavras em seu caderno. 

11. Fazer ditado mostrando figuras dos personagens da história. 

12.  Fazer correção coletiva do ditado. 

13.  Os alunos darão continuidade à história usando suas criatividades. 
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14. Os alunos apresentarão a história original e a que deram continuidade, atuando em 

uma pequena peça teatral organizada pela professora e alunos na quadra da escola, 

na qual será aberta ao público.  

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em três semanas letivas. 

 

Referências 

BRASIL. LDB. Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm Acesso 

em: 18 fev. 2019. 

 

FURNARI, Eva. Assim Assado. 2° edição.  São Paulo: Moderna, 2009. 

 

 

SUPERANDO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO 

 

Lorena Hemille de Souza Silva46 

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

Projeto 1 

 

 Título: Desenvolvendo o gosto pela leitura  

 Ano: 2º ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

  O projeto visa mostra que por meio da leitura significativa, prazerosa e lúdica pretende-

se despertar o gosto pela leitura através de forma que aguce a curiosidade da criança e a leva a 

querer ler, já que a leitura é uma das práticas  que muitas crianças encontram mais dificuldades. 

Podemos estimular o gosto pela leitura, compreensão do texto e interpretação. 

 Considerando os autores estudados para este trabalho, acreditamos que Emilia Ferreiro 

e Ana Teberosky (1999) brincar de recortes de palavras de textos é uma atividade prazerosa 

 
46 Graduada do Curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

lorena.hemille18@hotmail.com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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para a criança também como texto de histórias que elas gostam de ouvir; então logo gostam de 

ler também.   

 Assim como Azenha (2002) discorre que a partir da teoria piagetiana sabemos que 

quando a criança faz contato com o objeto de conhecimento se aprende  com mais significado 

levando o discente a tomar gosto pela leitura, chegando a pedir livros para ler pelo simples 

prazer de conhecer novas histórias, tornando algo cotidiano na sua vida, sem ser preciso uma 

leitura forçada. 

 Por tanto percebe-se que a criança deve ter a leitura introduzida na vida delas tanto no 

âmbito escolar como familiar para que isso se torne uma prática cotidiana. 

 

 Objetivo geral  

Despertar o gosto pela leitura por meio de texto de histórias que a criança conhece 

usando a ludicidade como metodologia envolvente. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Usar a biblioteca para início do projeto 

  Levar os alunos para a biblioteca da escola e escolher um livro para ser 

manuseado e depois lido.  

   Sentados em roda fazer questionamentos aos alunos sobre se conhecem a história 

apenas pela capa e ilustrações do livro.  

 

Etapa 2: Contação oral da história  

Fazer a contação da história “Chapeuzinho Vermelho”, ou de outro conto de fadas 

conhecido das crianças.  

Fazer uma roda de conversa para perceber se eles entenderam a história e que mensagens 

tirariam da mesma.  

 

Etapa 3: Versões da história 

  Perguntar aos alunos se eles conhecem outras versões da história da 

Chapeuzinho Vermelho. Depois contar uma das inúmeras versões disponíveis: Chapeuzinho 

Amarelo, Chapeuzinhos coloridos, Chapeuzinho vermelho e suas novas versões, etc.  

 Para esse projeto sugerimos o livro “Chapeuzinhos coloridos”, de José Roberto Torrero 

e Marcus Aurelius Pimenta, para fazer a contação da de uma versão da história.  
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Seria interessante que a professora utilizasse uma metodologia de contação de histórias 

diferente da que usou para contar a história original: fantoches, dedoches, varal de histórias, 

etc.  

 

 

Imagem ilustrativa. Acervo da aluna pesquisadora. Acesso: 08 abr. 2020 

 

Etapa 4: Roda de conversa  

Fazer uma roda de conversa para discutir as diferenças entre a versão original da história 

e a nova versão apresentada, de qual versão gostaram mais, etc.  

No livro cada cor corresponde a uma nova versão da Chapeuzinho com qualidades e 

histórias diferentes. Pedir que os alunos façam ilustração da história dos Chapeuzinhos 

coloridos.  

  

Etapa 5: Montando uma peça a partir do livro Chapeuzinhos coloridos 

Sugerir aos alunos a montagem de uma peça com a história do livro Chapeuzinhos 

coloridos.  

Para que a peça se torne realidade é preciso definir e dividir os papeis e criar figurinos 

para cada um. A criação dos figurinos envolve a confecção de capas coloridas (na cor das do 

livro) e máscaras para os personagens animais.  

Para a confecção das capas e máscaras é necessário solicitar material para os pais (TNT 

colorido, nas cores das Chapeuzinhos, tintas para as máscaras de papel) 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2FChapeuzinhos-coloridos-Jos%25C3%25A9-Roberto-Torero%2Fdp%2F8574067318&psig=AOvVaw03dFGsVEqCaNBrNeS9cIuC&ust=1586441020756000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC_pr__2OgCFQAAAAAdAAAAABAI
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Etapa 6: Criando figurinos e ensaiando a peça 

  Nessa etapa serão criados os figurinos (capa e máscaras). Para confeccionar as 

capas a professora pode pedir ajuda dos pais, já as máscaras podem ser feitas pelos alunos 

usando modelos prontos para serem decorados pelas crianças.  

  É necessário separar tempo para que as crianças ensaiem a peça para ser 

apresentada para os pais e outras turmas do 1° ano do Ensino Fundamental.  

 

Etapa 7: Apresentando a peça 

  Ao determinar o dia da apresentação da peça deve-se, juntamente com as 

crianças, construir um convite para ser entregue aos pais.  

  No dia da apresentação as crianças devem estar bem ensaiadas para poderem 

apresentar a peça. 

  O professor deve fazer o registro da atividade seja por meio de fotos ou 

filmagem.  

   

Etapa 8: Criando sua própria versão da história    

 Pedir que cada aluno escolha uma cor diferente e que tentem oralmente inventar 

uma nova versão da Chapeuzinho de acordo com a cor escolhida. Incentivar os alunos do sexo 

masculino a pensar como seria uma versão do Chapeuzinho menino.  

 Sugerir a criação de um livro com as versões da história que os alunos 

desenvolveram. Para isso o professor deverá registrar as histórias orais e ir, junto com os alunos, 

melhorando a história para que ela possa ter início, meio e fim.  

 Depois de montar as histórias cada aluno deverá ilustrar a capa do seu livro com 

desenhos criativos. O livro poderá ser montado em um caderno ou a professora poderá digitar 

a história e montar cada livro para que os alunos ilustrem. 

 Uma variação da atividade pode ser montar as histórias em grupo ao invés de 

individual. Nessa variação o livro resultante seria coletivo e cada equipe ilustraria sua história 

como capítulos dentro de um livro.  

 

Etapa 9: Apresentar o livro aos pais 

  Depois que os livros ou o livro coletivo estiver pronto pedir que os pais, ao final 

da aula, apreciem o(s) trabalho(s) dos filhos.  
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Cronograma 

O projeto terá a duração de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado caso seja 

necessário. 

 

Projeto 2 

  

Título: Trabalhando leitura e escrita de materiais encontrados na sociedade: rótulos e 

embalagens 

Ano: 2º ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

            O projeto visa mostrar que, por meio da utilização de rótulos e embalagens, pode-se 

ensinar leitura  e escrita com significado e ludicidade, percebendo que é um recurso que toda 

família tem em casa e que pode contribuir para uma aprendizagem mas interessante e que chama 

a atenção do aluno estimulando-o a querer apreender. 

            Considerando os autores estudados para este trabalho, baseamos nossa proposta em  

Bomtempo (2003) que afirma que se deve utilizar recortes de revistas e jornais com palavras 

que os alunos já sabem ler para uma boa aprendizagem, então entende-se que rótulos e 

embalagens podem ser aplicados como um recurso para uma aprendizagem significativa. 

            A utilização de rótulos de embalagens pode contribuir para a compreensão de palavras 

por meio de atividades de leitura, escrita verbal e não verbal. O aluno, mesmo que não seja 

totalmente alfabetizado, já sabe o que está escrito na embalagem podendo perceber que é algo 

que está inserido no meio sócio cultural do mesmo. 

            Portanto se percebe que recorrendo a um recurso que seria descartado, e utilizando 

metodologias lúdicas se pode ensinar as crianças de forma que tomem gosto pela leitura e 

escrita. 

 

Objetivo geral 

            Ensinar leitura e escrita por meio de rótulos e embalagens, usando a ludicidade como 

metodologia significativa 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Roda de conversa 

  O professor deverá levar um painel com alguns rótulos e embalagens e fazer uma 
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roda de conversa sobre a importância dos rótulos em nossas vidas, procurando perceber se os 

alunos conseguem identificar alguns dos rótulos e embalagens e as letras iniciais de cada um.  

             Montar um bilhete coletivo pedindo aos pais diversos rótulos e embalagens. 

 

Etapa 2: Interagindo com os rótulos e embalagens  

            Socializar os rótulos e embalagens eu os alunos trouxerem. Fazer perguntas: Para que 

serve? Se a embalagem ou rótulo é de limpeza, higiene, guloseimas ou comida? 

 

Atividade 1: Sortear  os temas comida, guloseimas, higiene e limpeza e pedir que os alunos 

separem os produtos em grupos a medida que for sorteando as temáticas. 

  Depois sortear novamente os temas e pedir que os alunos desenhem e escrevam 

o nome de um dos rótulos referentes ao tema que foi tirado. 

 

Atividade 2: Os alunos devem falar o nome dos produtos do cartaz e colocar os rótulos em 

ordem alfabética. Depois reproduzir no caderno os nomes dos produtos que foram organizados. 

 Caso não tenha algum produto com uma das letras deixar em branco. 

  

Atividade 3: Trabalhar com os produtos que tenham no nome P e B para que os alunos percebam 

que antes de P e B só M se pode escrever. 

 

Etapa 3: Olímpiadas de rótulos e embalagens 

 

  Essa etapa terá diferentes atividades, desenvolvidas ao longo de uma semana 

letiva e cada atividade será avaliada por meio dos grupos que ganharem os jogos e depois ao 

final das atividades será apontado o grupo ganhador das Olímpiadas.  

  É importante que os alunos confeccionem cada um dos jogos.  

 

Jogo 1: Jogo da memória com rótulos  

  Montar um jogo da memória com rótulos e deixar que as crianças façam as regras 

e joguem. Ganha a equipe que acertar mais a localização dos rótulos.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: 

http://professoragabrielameireles.blogspot.com/2015/10/alfabetizar-com-rotulos-e-embalagens-

os.htmlAcesso em: 09 abr. 2020.  

  

Jogo 2: Roleta dos rótulos 

   O aluno deve rodar a roleta e esperar que ela pare. Observar onde parou e ler o rótulo 

que ficou em evidência. Se conseguir ler, marca um ponto. Ganha o jogo quem fizer maior 

número de pontos. 

 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://www.machadodeassis.com.br/galeria.php?galeria=001213&id=2577Acesso em: 09 abr. 2020.  
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Jogo 3: Boliche com as embalagens  

  Separar embalagens vazias e jogar boliche. Para fazer o placar, cada criança vai escrever 

seu nome no quadro e escrever a quantidade de embalagens que conseguiu derrubar. No final 

vamos descobrir qual criança derrubou mais\menos ou a mesma quantidade de embalagens. 

 

 

Jogo 4: Bingo dos rótulos 

  Depois da confecção da cartela para usar no bingo cada criança deverá pegar um giz de 

cera. Colocar em um saco vários rótulos. Sortear um rótulo e mostrar para as crianças. A criança 

que estiver o rótulo igual em sua cartela deverá marcar utilizando o giz de cera. Ganha a criança 

que completar primeiro a cartela. 

 

Jogo 5: Coelhinho sai da toca com rótulos 

  No chão, desenhar  círculos e colar dentro deles rótulos e embalagens.  A professora 

deverá falar uma letra do alfabeto. Ao sinal, as crianças deverão correr para o rótulo que contém 

a letra no começo da palavra. 

 

 Ao final da semana o professor deverá somar os pontos das equipes e determinar a 

classificação das equipes e as três primeiras devem receber um prêmio como em uma 

Olímpiada.  

 

Cronograma 

            Este projeto foi pensado para ter a duração de  3 semanas, podendo ser prorrogado caso 

haja necessidade. 

 

 

2.4 – ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

  A Matemática ainda é uma das disciplinas mais temidas pelos alunos. O preconceito e 

a cultura familiar que a Matemática é difícil deve ser desconstruído para que o educando passe 

a perceber que os conceitos matemáticos estão presentes no seu cotidiano e que aprender 

matemática é possível.  

  O PCN de Matemática aponta que  
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é importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e 

indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na 

estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na 

sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo 

do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas 

curriculares. (BRASIL, 2020, p. 25) 

 

 

Para superar essa cultura da Matemática como um conhecimento difícil e até 

inalcançável o professor deve recorrer a diferentes metodologias e técnicas para ensinar os 

conceitos e a prática a seus alunos em qualquer nível de ensino.  

 

Referências  

BRASIL. PCN: Matemática. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf Acesso em: 15 jul. 2020. 

 

 

O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Beatriz Maria Satye Nakagawa47 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Festa de aniversário em sala 

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

Este Projeto teve como título “Festa de aniversário em sala” devido o trabalho que foi 

realizado com os alunos em sala de aula. A escolha desse projeto foi pensado a partir de uma 

proposta interdisciplinar, no raciocínio de cada aluno, na interação de todos, na diversão e no 

aprendizado da Matemática com prazer.  

 
47 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

biahnakagawa@hotmail.com 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf
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A utilização da Modelagem Matemática foi a metodologia escolhida para a prática desse 

projeto com o objetivo de um melhor aprendizado de conteúdos matemáticos de forma prática, 

lúdica e com resolução de problemas do cotidiano.  

 

Objetivo geral 

Aprender as diversas operações matemáticas como: adição, subtração, multiplicação e 

divisão a partir da proposta de organização de uma festa de aniversário.  

 

Desenvolvimento  

 

Etapa 1: Apresentação do projeto  

A professora, antes de iniciar o projeto deve enviar uma comunicação aos pais com os 

objetivos do projeto, pedir a participação dos pais e a autorização da participação do seu 

filho(a).  

 Apresentar o vídeo: Turma do Pererê em: Festa de aniversário, disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=niwxU66GmNE&t=93s  

 Logo após o vídeo fazer uma roda de conversa com alunos, fazendo perguntas sobre o 

vídeo e se eles entenderam a história apresentada nele. Como você se sentiria se ninguém fosse 

na sua festa de aniversário?  

Levar os alunos para a sala de informática para pesquisarem sobre a história do 

aniversário que pode ser acessada em diversos sites como: http://origemdascoisas.com/a-

origem-do-aniversario/ 

Socializar o conhecimento entre os colegas e propor uma pesquisa entre eles para 

levantar as datas de aniversário dos colegas de sala de aula e depois fazer um painel de papel 

kraft, com essas datas e nomes. Esse painel deve feito pelos alunos com materiais disponíveis 

na sala e ter o tema que os alunos escolherem e ser fixado na parede da sala. 

Perguntar aos alunos se eles já tiveram uma festa de aniversário e se gostaram. Propor 

a turma fazer uma festa de aniversário coletiva, primeiro para os alunos que fazem aniversário 

do primeiro semestre (para isso os colegas devem fazer o levantamento de quantos 

aniversariantes até junho constam no painel) e depois, no segundo semestre para aqueles que 

fazem aniversário de julho a dezembro. O objetivo é comemorar o aniversário dos colegas.  Mas 

para isso eles mesmos devem organizar a festa, pensando em equipe sobre os passos e as etapas 

a seguir para fazer uma festa.   
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Etapa 2: Definir os passos para fazer uma festa 

 Fazer uma roda de conversa com os alunos e levantar os passos que as equipes indicaram 

para fazer a festa. Construir uma lista de etapas para se chegar a festa, utilizando as sugestões 

de todos os grupos.  

 O primeiro passo é definir a quantidade de convidados, o tema, o cardápio, a decoração, 

a data e o convite da festa. Esses passos vão ser divididos entre os grupos. O cardápio deve ser 

proposto um bolo, um tipo de docinho, um tipo de salgado e um suco. As receitas devem ser 

pesquisadas com as mães e na internet e devem dar prioridade a comidas saudáveis, com menos 

quantidade de sal e açúcar. O suco deve ser natural. Na decoração deve constar: balões, 

pratinhos, copos e talheres descartáveis e guardanapos, etc.  

 

Etapa 3: Fazendo o levantamento dos preços dos ingredientes para a festa 

 Nesta etapa os alunos partir da quantidade de pessoas que vão a festa e depois fazer os 

cálculos de quanto de comida e decoração serão necessários para fazer uma festa para a 

quantidade de pessoas estipulada. Para isso eles podem pedir ajuda as mães para saber as 

quantidades de comida. Fazer uma planilha com a quantidade de ingredientes e decoração 

necessários.  

   Depois de definir as quantidades, cada grupo receberá uma lista com um dos itens do 

cardápio (bolo, docinhos, salgados, suco) e da decoração (balões, pratinhos de papel, copos e 

talheres descartáveis, guardanapos) para fazer o levantamento de preços. O levantamento de 

preços deve ser feito em, pelo menos, três supermercados para que os alunos possam fazer uma 

planilha apontando em qual supermercado os itens ficariam mais baratos para assim saber 

quanto irão gastar.  Esse total depois deve ser dividido entre os alunos.   

  Nessa atividade os alunos vão usar seus conhecimentos prévios de operações 

matemáticas, vão trabalhar em grupo e resolver problemas.  

 

Etapa 4: Confecção do convite para a festa 

 A professora apresentará aos alunos um cartaz contendo vários gêneros textuais (gibis, 

revistas, livros, embalagens, entre outros).  Numa roda de conversa a professora investigará  o 

conhecimento dos alunos sobre os gêneros textuais e perguntará qual o gênero ideal para se 

fazer um convite.  

 Levar os alunos ao laboratório de informática para que, em grupo, pesquisem modelos 

de convite de aniversário feito com material reciclável. Para facilitar o processo de pesquisa os 
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alunos já devem ter definido, previamente, qual será o tema da festa. Socializar os modelos e 

escolher um para ser confeccionado pelos alunos e enviado a lista de convidados da festa.  

 Uma opção pode ser fazer um convite virtual e enviar via e-mail ou Whats App aos 

convidados, o que envolveria utilizar TIC’s. 

 

Exemplo de convite virtual disponível gratuitamente em sites da internet. Basta personalizar o 

convite 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://invitebox.com.br/design/convite/aniversario-

chapeus#!step=editor Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

Esse mesmo modelo de convite pode ser feito a mão com as crianças usando como 

material: papeis de cores e texturas diferentes, restos de fitas de cores diferentes, moldes para 

os rostos e chapéus, cola e escrita manual com canetinhas ou pinceis.  

 

Etapa 5: Organizando e fazendo a festa de aniversário 

 Para que a festa seja um sucesso é necessário que os pais ajudem na confecção do 

cardápio. Cada grupo ficará responsável por um alimento que foi previamente escolhido: bolo, 

doces, salgados e suco. Os pais serão responsáveis por fazer os alimentos e trazer para a festa. 

O grupo da decoração deve comprar o material e levar para decorar a sala.   

 Os alunos, no dia marcado para a festa devem enfeitar a sala, junto com a professora. 

No horário marcado, devem cantar parabéns para os aniversariantes do semestre e fazerem a 

confraternização.    
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Variação: Se os pais quiserem podem organizar, junto com a professora, presentinhos para os 

aniversariantes para serem entregues no dia da festa, dando prioridade para livros e jogos com 

preços baratos para que todos ganhem presentes na mesma faixa de preço. Ou podem ser 

organizadas brincadeiras para serem realizadas durante a festa e os ganhadores das brincadeiras 

ganhariam um brinde (novamente livros e jogos) 

 

Etapa 6: Avaliando a festa 

 Fazer uma roda de conversa com os alunos para ouvir opiniões e dicas sobre o projeto 

e assim conseguir avaliar os acertos e as falhas na organização da festa para que a próxima fique 

ainda melhor.  

 

Cronograma 

 Esse projeto foi pensado para três a quatro semanas de atividades, mas pode demandar 

mais tempo dependendo da turma.  

 

Projeto 2 

 

Título: Aprendendo com receitas 

Ano: 5º Ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O Projeto foi escolhido para melhor compreensão das frações pelos alunos. O item 

frações dentro da Matemática é um dos que os alunos mais têm dificuldades e se 

desenvolvermos um projeto dentro desse tema poderá auxiliá-los a compreender na prática 

como as frações podem ser utilizadas no cotidiano.  

Para tanto, esse projeto teve como metodologia a modelagem matemática, introduzindo 

a resolução de problemas da vida cotidiana do aluno e possibilitando que ele construa seu 

conhecimento de uma forma mais significativa e concreta. 
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Objetivo geral 

Com a proposta da receita culinária, o objetivo foi o aprendizado de frações, adição e 

multiplicação. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Comunicado aos Pais e alunos sobre o Projeto. 

Os pais receberão um comunicado para melhor esclarecimento do projeto e para solicitar 

a sua ajuda nas etapas do projeto. 

Realizar uma roda de conversa para que cada aluno fale o que já sabe a respeito do tema 

fração. Perguntar se eles já viram as mães utilizar frações no dia a dia e apresentar o vídeo 

“Como o mundo acorda”, disponível no Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=u9Y7uyrSx0I  

Fazer uma nova roda de conversa para socializar os conhecimentos do vídeo que 

trabalha como refeições de café da manhã são feitas no mundo todo e como elas são fracionadas 

entre as pessoas.  

Perguntar se eles conhecem as receitas que seus responsáveis utilizam para preparar os 

alimentos de casa e se conhecem alguma receita. Se já viram a mãe cortar um bolo ou uma 

pizza e que esses cortes são fração. E que até mesmo as medidas utilizadas para fazer as receitas 

podem ser frações de uma medida total, como meia xícara de chá, por exemplo.  

Pedir para que pesquisem receitas com diferentes tipos de medidas para a sua realização 

e quantas porções cada receita faz. 

 

Etapa 2: Pesquisa e exposição de receitas 

 Apresentar as pesquisas e discutir os diferentes tipos de medidas que são utilizadas nas 

receitas, como gramas, xícaras, colheres, etc.  

Propor uma exposição com fatos sobre as receitas e medidas, contendo ilustrações dos 

alimentos e as receitas (diversas receitas entre doces e salgados). 
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Exposição em sala de aula com a visita das outras turmas da escola, envolvendo o auxílio 

da professora para explicação do que puderam aprender sobre as receitas antigas e as atuais. 

 

Etapa 3: Frações com lego e maçãs 

Apresentar frações com lego e propor uma brincadeira com a sala, onde todos os alunos 

participem e aprendam de forma divertida como representar as frações. Uma dinâmica 

divertida, descontraída e produtiva. 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.tudointeressante.com.br/2015/12/como-

ensinar-matematica-com-pecas-lego.html Acesso em: 24 abr. 2018. 

 

Realizar uma competição com os alunos para assim incentivar o aprendizado e a 

interação com os demais. 

As maçãs são muito eficientes para ensinar frações. São fáceis de dividir e saudáveis 

para dar como prêmio. É uma excelente opção para ser apresentada aos alunos e facilitar a 

internalização do tema. 
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://incrivel.club/inspiracao-criancas/10-formas-faceis-

de-ensinar-matematica-para-uma-crianca-65655/ Acesso em: 24 abr. 2018.   

 

Etapa 4: Escolha da receita para a prática 

Elaborar uma votação conforme a lista proposta pela professora para a escolha da receita 

a ser colocada em prática. Após a escolha da receita de bolo, juntamente com os alunos, montar 

a lista de ingredientes e a realização dos cálculos para a produção do bolo, como: quantos 

pedaços rende 01 (uma) receita de bolo, qual o total de alunos, quantas receitas de bolo serão 

necessárias para servir todos os alunos da sala.  

 

Etapa 5: Produção do bolo 

Decidido que serão necessários 02 bolos para servir todos os alunos e com a ajuda das 

servidoras da escola, dar início a produção dos bolos. Cada aluno ficará responsável por separar 

cada ingrediente na sua quantidade necessária, organizar a forma. Iniciar a confecção dos bolos 

com cada aluno acrescentando na bacia todos os ingredientes na sua sequência e quantidade 

correta. Colocar na forma e assar, calculando o tempo de forno. Após a retirada dos bolos do 

forno, esperar esfriar e fazer as fatias iguais do bolo, cortando os pedaços de bolo reforçando a 

explicação sobre as frações. 

 

PREPARO: 40 MIN 

RENDIMENTO: 12 PORÇÕES 

 

Bolo fácil 

 

INGREDIENTES 

https://incrivel.club/inspiracao-criancas/10-formas-faceis-de-ensinar-matematica-para-uma-crianca-65655/#image1046710
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• 2 xícaras (chá) de açúcar 

• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

• 4 colheres (sopa) de margarina 

• 3 ovos 

• 1 e 1/2 xícara (chá) de leite 

• 1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó 

 

MODO DE PREPARO 

• Bata as claras em neve e reserve 

• Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea 

• Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater 

• Por último, adicione as claras em neve e o fermento 

• Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada 

• Asse em forno médio 180 °C, preaquecido, por aproximadamente 40 

minutos ou ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo. 

 

Etapa 6: Conclusão do Projeto 

Organizar uma roda de conversa para que cada aluno exponha sua experiência e retirar 

dúvidas, se houver. A professora pode propor que cada aluno registre em forma de relatório o 

que aprendeu com o Projeto de Culinária. 

 

Cronograma 

Esse projeto foi calculado para aproximadamente duas semanas, podendo haver 

alteração de acordo com cada turma. 

 

A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Luciene Aparecida Barbosa Vital Filgueira48 

Me. Dinorá de Fátima Gonçalves Moraes (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

 
48Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo - MG. E-mail:luvitalfilg@hotmail.com 
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Título: Gincana “Roleta Matemática” 

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental  

Introdução 

Propomos um projeto de construção de uma roleta matemática e no fim uma gincana 

entre os alunos, com o objetivo de contribuir para a melhoria das aulas de matemática, tornando 

as aulas mais prazerosas, dinâmicas, participativas e desafiadoras. Sabemos que muitas são as 

dificuldades e barreiras enfrentadas no ensino e na aprendizagem da matemática. Segundo 

Souza (2006, p.44), “o ensino da matemática atravessa uma situação de grande desconforto, 

tanto para quem aprende como para quem ensina”. 

Ao trabalhar com jogos de forma lúdica, o professor  está oportunizando ao aluno a 

desenvolver o raciocínio logico e cognitivo, estimulando a criatividade e a capacidade de 

resolver  problemas de diferentes formas, aprendendo a trabalhar em grupos e a socializar.    

 

Ensinar por meio de jogos é um caminho  para  o educador desenvolver aulas 

mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em 

igualdade de condições com os inúmeros recursos que o aluno tem acesso fora 

da escola, despertando ou estimulando sua vontade de frequentar com 

assiduidade a sala de aula e incentivando seu envolvimento nas atividades, 

sendo  agente no processo de ensino e aprendizagem, já que aprende e se 

diverte, simultaneamente. (SILVA, 2005, p.26) 

 

Através da confecção da roleta matemática e da gincana, o estudo da matemática se 

torna mais atraente facilitando a fixação e a internalização dos conteúdos, contribuindo para 

uma aprendizagem significativa, prática e satisfatória para os alunos.  

 O projeto terá duração de 4 semanas, sendo trabalhado somente uma vez na semana. 

 

Objetivo geral 

Tornar as aulas de matemática mais dinâmicas e prazerosas, estimulando e despertando 

no aluno o interesse, o gosto e participação, desenvolvendo o raciocínio logico matemático 

através de jogos e da ludicidade. 

 

Desenvolvimento 
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Etapa 1 

Primeiramente a professora ira explicar a importância dos jogos para aprender 

matemática, logo em seguida apresentará o projeto e como será desenvolvido, será realizada 

uma oficina uma vez na semana onde todos os alunos irá confeccionar uma roleta  matemática 

com a ajuda da professora. 

Após confeccionar a roleta, a turma será dividida em 2 equipes para a realização da 

gincana. Depois da explicação do projeto, irá pedir para que cada equipe traga os materiais 

recicláveis que irão ser utilizados na confecção do jogo que será: 

Equipe1: 1 folha de papel cartão, 11 tampinhas de refrigerantes, impressão dos números de 0 a 

10 e dois sinais, subtração e adição e um spinner 

Equipe 2: 1 cartolina, 11 tampinhas de refrigerante impressão dos números de 10 a 20 e dois 

sinais, multiplicação e divisão e um spinner. 

 

Etapa 2 

A professora irá levar os alunos no laboratório de informática para cada equipe pesquisar 

e anotar no caderno sobre a importância de se trabalhar com a roleta de matemática, qual o 

objetivo do jogo e como se joga. 

Após terem pesquisado irão fazer uma roda de conversa sobre o jogo, qual é a parte que 

cada equipe achou interessante, e o que eles esperam aprender com o projeto. 

 

Etapa 3 

Confecção da roleta matemática, cada equipe ficará encarregada de confeccionar uma 

parte do jogo contendo:  

Um tabuleiro grande feito de papel cartão, as duas roletas são feitas de  cartolina e 

tampinhas de refrigerante  que serão numeradas( uma de 0 a 10 e outra 10 a 20), no meio de 

cada roleta será colado um spinner. Os sinais (moveis) serão feitos em EVA, uma caixinha de 

sapato encapada com papel colorido e com uma abertura na tampa p que possa ser tirado os 

sinais de dentro da caixa. 
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Etapa 4 

As equipes tiram par ou ímpar para ver quem vai começar, e logo em seguida escolhe 

um membro de cada equipe para começar a gincana, primeiramente o aluno tira um sinal na 

caixinha e coloque entre as roletas e gira uma roleta e depois a outra e o aluno tem que acerta a 

resposta, exemplo 8 x 6 = 48. 

Ganha o jogo a equipe que tiver o maior número de acertos. 

 

Cronograma 

 O projeto terá duração de quatro semanas e deve ser desenvolvido em apenas um dia 

por semana.  

 

Referências 

SILVA, Mônica Soltau da. Clube de matemática: jogos educativos. 2.ed. Campinas: Papirus, 

2005. 

 

SOUZA, M. A. T. de. Matemática em crise: depoimentos de alunos indicam pontos fracos no 

ensino da disciplina. Revista do professor. Porto Alegre, v. 22, n. 88, p. 44-45, out/dez. 2006. 

 

Projeto 2 

 

Título: Mercadinho divertido 

Ano: 3º ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

Propomos desenvolver um projeto com montagem de um mercadinho com embalagens 

vazias trazidas de casa pelos alunos, esse projeto tem como objetivo permitir que os alunos  

tenham contato com cédulas, moedas  de valores , cálculo reconhecendo as respectivas ideias 

de valores, saber o que é preço à vista e a prazo, o que é desconto, etc. 

 Sabemos que a utilização do dinheiro é vivenciado desde cedo pelas crianças e está 

cada vez mais presente no seu dia-a-dia, já chegam á escola com uma bagagem de 
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conhecimentos informais sobre a importância do dinheiro, ao ir no supermercado fazer compras 

com os pais, ao adquirir moedas para comprar bala, ao ser incentivado pela mídia ao consumir 

alimentos e comprar brinquedos, etc.  

 

As crianças realizam representações do mundo que as rodeia, consoante a sua 

própria  maneira de ver o mundo e de ver a si próprio. Os conhecimentos 

prévios devem ser encarados como construções pessoais, que o professor tem 

o dever de procurar conhecer, compreender, e valorizar para decidir o que 

fazer e como fazer o seu ensino, ao longo do estudo de um tópico. Estes são 

construídos pelos estudantes a partir do nascimento e o acompanham também 

em sala de aula, onde os conceitos científicos são inseridos sistematicamente 

no processo de ensino e aprendizagem (POZO, 2005, p.67). 

 

 Destaca a importância do professor ser criativo e dinâmico ao realizar as atividades de 

forma diferenciadas com materiais manipuláveis, para que ocorra  aprendizagem  dos alunos de 

forma significativa e significantes. 

 

Objetivo geral 

Desenvolver nos alunos a construção do raciocínio logico matemático, e o 

reconhecimento de cédulas e moedas brasileira de acordo com seus respectivos valores, saber 

da importância do dinheiro para nós, quando e como usar, como usar a calculadora para fazer 

operações de adição e subtração. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

 Através de uma roda de conversa, a professora ira fazer a leitura do livro  “Dinheiro, 

dinheirim, moeda no cofrim” 
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Imagem ilustrativa. Acervo da aluna pesquisadora. 2018 

Depois de fazer a leitura do livro, a professora irá fazer algumas perguntas sobre o 

sistema monetário(dinheiro) para saber o conhecimento prévio dos alunos, quem conhece e 

manuseia dinheiro? Qual a importância dele para o nosso dia-a-dia? Ele serve para que? 

Como atividade para casa a professora irá dividir a turma em grupo de 4 alunos e pedir 

para que cada equipe pesquise na internet com ajuda dos pais, sobre como surgiu o dinheiro? 

Como era feito compras antes do surgimento do dinheiro? Quais são os bichos brasileiros que 

contém nas notas, e qual o valor das moedas brasileiras? 

 

Etapa 2 

  Cada equipe irá apresentar a pesquisa que foi realizada e pregar a pesquisa no mural da 

escola. Logo em seguida a professora propõe para os alunos uma organização de um mercado 

na escola, e perguntando a eles quem já foi fazer compras com a mamãe em um mercado? 

  Em seguida a professora escrevera no quadro várias opções de nome para o mercadinho, 

onde a escolha foi por votação e o resultado final foi Mercadinho divertido. Depois a professora 

dividiu a sala em 6 grupos, cada grupo ficara responsável por trazer embalagens vazias e 

panfletos para comparar o preço que irá colocar nos produtos de: Alimentos, higiene pessoal, 

higiene de casa, enlatados, doces e salgadinhos, produtos gelados, caixotes de madeira vazios. 
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Etapa 3 

  Com a ajuda da professora os alunos vão pintar os caixotes de madeira para ser 

prateleiras do mercado, confeccionar uma cestinha de compras feita com caixa de papelão, 

cartazes com promoção e propaganda de diversos produtos, e cartaz com o nome do mercado. 

Cada grupo irá colocar etiqueta com preço e organizar em ordem suas mercadorias nas 

prateleiras. Distribuir cédulas e moedas representativas para os alunos fazer suas compras. 

 

Etapa 4 

A professora  vai escolher quem vai ficar no caixa, sempre fazendo trocas para que todos 

os alunos passe pela experiencia de ficar no caixa, escolherá  de 6 em 6 alunos para ir ate o 

mercadinho fazer compras, ao passar pelo caixa ira pagar com o dinheiro (fictício), e vai pegar 

o cupom fiscal com os valores expecificos de cada produto que foi comprado. Ao retornar para 

sala de aula os alunos devera anotar no caderno de matematica o nome e valor dos produtos 

comprados. 

 

Etapa 5 

Os alunos vão somar todas os valores dos produtos comprados e a professora ira fazer 

uma tabela no guadro referente a soma total do valor dos produtos comprados de cada aluno, 

epedir para que eles usem a calculadora para somar  e responder as perguntas :Qual aluno gastou 

mais dinheiro com suas compras? Qual aluno gastou menos? Quanto Eles gastaram juntos? 

 

Etapa 6 

Pedir para cada aluno fazer um texto  relatando o que aprendeu com o projeto 

Mercadinho Divertido, e o que mais gostaram, e apresentar para os colegas. 

 

Cronograma  

O projeto será realizado em 3 semanas, duas vezes na semana. 
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Referências 

POZO, J.I. Teorias cognitivas da aprendizagem. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 

 

JOGOS APLICADOS AOS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Gabriela Alves Silva49 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora)  

 

Projeto 1 

 

Título:  Brincando e aprendendo com jogos matemáticos 

Ano: 4º ano do Ensino Fundamental. 

Introdução  

Este projeto foi montado para que os alunos possam consolidar seus conhecimentos de 

operações matemáticas utilizando metodologias lúdicas. Um dos desafios do professor para que 

o aluno tenha uma aprendizagem significativa é selecionar atividades diferenciadas, as quais 

venham a contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, uma vez que por meio 

do ensino tradicional, eles podem não obtivem o aproveitamento mínimo necessário.   

 Ao proporcionar aos alunos atividades com encaminhamentos metodológicos para 

exercitarem o raciocínio, utilizando os jogos como metodologia de ensino aprendizagem de 

matemática o professor pode conseguir ativar a inteligência matemática do aluno por meio de 

atividades lúdicas e que coloquem em prática as teorias aprendidas, atingindo assim os objetivos 

da sala de aula na aprendizagem de Matemática. 

 

Objetivo geral 

 
49 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: gabiih22219@gmail.com 
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Desenvolver os conhecimentos matemáticos das quadro operações de forma lúdica e 

prática.  

 

Desenvolvimento  

Etapa 1 

Fazer uma roda de conversa com os alunos e perguntar quem sabe fazer as quatro 

operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Propor fazer uma competição de 

matemática a partir de um jogo de tabuleiro.  

O professor vai dividir a sala em grupo de 04 alunos para que confeccionem o material 

e joguem. 

 

Etapa 2 

Para a oficina de confeccionar o tabuleiro, os alunos devem utilizar materiais 

alternativos (sucatas, recicláveis, entre outros). Na internet existem inúmeros exemplos de 

tabuleiros de jogos matemáticos que podem ser confeccionados pelos alunos, o professor deve 

escolher um.  

No caso desse projeto será preciso, por cada grupo: um papelão, papeis coloridos, uma 

garrafinha pet, 3 dados, quatro tampinhas de garrafa pet de cores diferentes, fita adesiva 

colorida, cinco conjuntos de números de 1 a 10  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.soescola.com/2016/11/jogo-da-asmd-adicao-

subtracao.html Acesso em: 06 abr. 2019.  
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Etapa 3 

O professor vai permitir que os alunos manuseiem o jogo e interajam antes de apresentar 

as regras. 

Apresentar as regras, que são:  

1- Este jogo deve ser realizado por dois a quatro participantes, seu início é decidido por 

meio de par ou ímpar, com escolha de uma das quatro cores das tampinhas. 

2- Será estipulado tempo para cada jogador fazer sua operação matemática, caso não 

consiga passa a vez para o próximo participante. 

3- Se inicia pela casa 01, utilizando as quatro operações, deverá ter como resultado 01 e 

assim sucessivamente até chegar na casa 10. 

4- Vence quem chegar na última casa primeiro.  

 

O professor vai acompanhar os alunos e explicar como jogar. O primeiro aluno vai agitar a 

garrafa, com os três valores das faces dos dados sorteados irá fazer uma expressão matemática 

que envolva as quatro operações resultando o valor da primeira casa, passando a vez para o 

próximo jogador. Supondo que o participante obtenha os valores das faces dos dados 04, 05 e 

01 e realizou uma operação 05 – 04 x 1 = 01, coloca sua peça na coluna 01, passa a vez para o 

próximo, se o mesmo não conseguir realizar a operação no tempo estipulado permanece na 

casa. Vence quem chegar na última casa primeiro.  

 Deixar que os alunos joguem entre si para aprenderem as regras.  

 

Etapa 4 

 A turma fará uma brincadeira com o tabuleiro. Cada grupo de quatro alunos disputará 

uma partida entre si, aquele aluno que ganhar disputará com os ganhadores dos outros grupos 

até que a turma tenha um campeão. Para que a brincadeira fique mais animada o vencedor 

ganhará um prêmio.    

 

Variações: A turma poderá fazer a brincadeira durante quatro dias da semana e no quinto dia, 

os vencedores de cada dia disputam entre si para ver quem é o campeão da semana.  
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Cronograma 

  O projeto foi pensado para 8 dias letivos.   

 

Projeto 2 

 

Título: Olimpíadas das frações 

Ano: 5º ano do Ensino Fundamental. 

Introdução  

A proposta desse projeto é apresentar alguns jogos matemáticos como metodologia de 

ensino aprendizagem do conteúdo matemático específico relacionado às frações, em diferentes 

contextos, na sala de aula. A metodologia a ser usada no desenvolvimento do trabalho será a 

aplicação do jogo de fração, como auxílio e motivação direcionando o processo de ensino 

aprendizagem para que o aluno reflita sobre o conceito de fração em diferentes contextos de 

significação, para superar as dificuldades que apresentem e para uma aprendizagem prazerosa, 

que facilite a compreensão do conteúdo.  

A maioria dos alunos tem dificuldade em assimilar os conceitos relacionados a frações 

e colocá-los em prática, por isso, o projeto tem o intuito de amenizar as dificuldades que os 

alunos apresentam quando se deparam com situações matemáticas que explicitam os diferentes 

contextos de significação das frações. 

 

Objetivo geral 

Construir uma aprendizagem significativa e concreta dos conceitos relacionados a 

fração.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

 O professor deverá apresentar o projeto de uma Olímpiada com diferentes tipos de jogos 

envolvendo frações. As atividades diárias serão feitas em equipes, de modo que ao final da 



308 

 

semana letiva, se some os pontos de cada atividade e tenha uma equipe vencedora que deverá 

ganhar medalhas.  

  

Etapa 2  

Os materiais para os jogos devem ser confeccionados pelas próprias crianças e feitos de 

materiais recicláveis. As regras dos jogos também devem ser negociadas com os grupos para 

que todos estejam cientes delas. 

 Nos jogos apresentados nesse projeto serão necessários: papeis de diferentes cores e 

texturas, canetinhas ou outros materiais de colorir, pratos descartáveis de plástico, tesoura, cola 

quente.  

 O professor poderá dividir a confecção dos jogos entre os grupos para agilizar e poderá 

utilizar outros jogos disponíveis na internet. 

 

Etapa 3 

 Ao longo dos dias da semana fazer as atividades diárias da Olímpiada 

 

Dia 1: Jogo da memória de frações.  

Regras: Cada equipe deve escolher um componente que irá jogar Memória de frações.  O 

objetivo do jogo é formar pares correspondentes de desenho da parte-todo e forma fracionária 

numérica.  

Ganha quem acertar mais desenhos e frações em um tempo determinado.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.smartkids.com.br/atividade/fraces-jogo-da-

memoria Acesso em: 01 mai. 2019.  

 

Dia 2: Dominó de frações 

Regras: Cada equipe indicará um componente para participar do jogo. As regras são as mesmas 

de um jogo de dominó normal, só que os alunos devem alinhar desenho e representação 

numérica da fração. As peças podem ter apenas desenhos, apenas representações numéricas, 

desenhos e representação numérica e escrita da fração.  

 Ganha quem terminar primeiro suas peças. 
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Imagem ilustrativa. Disponível em: http://jogossignificativos.blogspot.com/2013/04/trabalhar-

fracoes-com-turminha-de-forma.html Acesso em: 01 mai. 2019.  

 

 
Dia 3: Pratos de frações  

Regras: Cada equipe indicará um componente para participar do jogo.  

 Nesse jogo os alunos recebem pratos descartáveis de plástico, tesoura sem ponta, e 

canetinhas para colorir. O professor cantará a fração e os alunos (sem verem um ao outro) 

devem dividir o prato nas frações indicadas e colorir a parte que foi cantada, por exemplo: 2 

quartos: o aluno divide o prato em quatro seções e colore duas.  

 Ganha quem acertar o maior número de representações corretamente.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: 

https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/matematica-e-numeros/ensinando-fracoes-de-

forma-divertida/ Acesso em: 01 mai. 2019.  

 

Dia 4: Bingo de frações 

Regras: Cada equipe indicará um componente para jogar. As regras são as mesmas de um bingo 

normal, só que jogado com frações.  

Ganha quem preencher a cartela do bingo primeiro.  
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.pinterest.de/pin/561120434819110703/ 

Acesso em: 01 mai. 2019 

 

Dia 5: Comemoração  

 No último dia de aula fazer uma comemoração que poderá ser com pizza, para continuar 

a trabalhar os conceitos de fração, pois os alunos podem ser incentivados a fazer as contas: cada 

pizza poderá ser dividida em quantas partes iguais (8, 6, 4), dependendo de cada divisão e se 

cada aluno comer dois pedaços, quantas pizzas serão necessárias para a turma toda. Essas pizzas 

podem ser montadas pelos próprios alunos. Outra atividade pode ser calcular quantos copos de 

200ml são servidos com 1 litro de suco e quantos litros de suco serão necessários para a turma 

toda.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRquSnrPrhAhUjILkGHR_OB3gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F561120434819110703%2F&psig=AOvVaw1JJujuvB6LykN9jP3bcCB1&ust=1556800491150008
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8xZbprvrhAhWiLLkGHdW6AeIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Farquiedtecnologica.blogspot.com%2F2014%2F07%2Fo-segredo-das-fracoes-6s-anos-2014.html&psig=AOvVaw0wrss0-1wCUkpfgk3-mss2&ust=1556801246104492
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Imagem ilustrativa. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/nomenclatura-

fracao.htm Acesso em: 01 mai. 2019.  

 Depois de comer as pizzas fazer a entrega das medalhas ao grupo vencedor.   

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para duas semanas letivas. 

   

2.5 -  RECURSOS METODOLÓGICOS DIVERSIFICADOS 

 

  Utilizar diferentes recursos metodológicos permite que o professor desperte na criança 

a curiosidade e facilite a construção de uma aprendizagem significativa. Cinema, música, teatro, 

contação de histórias e TICs são alguns dos recursos mais utilizados na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 A separação de algumas metodologias nesse tópico aconteceu por ser o recurso 

metodológico o foco temático do TCC e não apenas uma aplicação em uma temática específica.   

 

 

O USO DAS TICs NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: INCLUSÃO 

DIGITAL 

 

Isamara Cristina de Souza Cunha50 

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1  

 

Título: Aprendendo com o Google Maps e Google Earth 

Ano: 4° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

 
50 Graduada do Curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo - MG. E-mail: 

isamara12cunha@gmail.com 
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No que tange o projeto, temos como intuito demonstrar algumas estratégias que podem 

ser utilizadas pelos professores em sua prática, na tentativa de renovar, programar e incorporar 

suas atividades com recursos didáticos diferenciados. Buscamos aqui destacar e compreender, 

que o uso das TICs pode facilitar o trabalho do docente numa perspectiva interdisciplinar e 

expandir o olhar da comunidade escolar, para oferecer aos alunos que não tem acesso as novas 

tecnologias um conhecimento amplo sobre tais mídias. 

Uma das dificuldades enfrentadas é de se incorporar o uso dos novos meios de 

comunicação no ambiente escolar. O conceito de qualidade de educação e de democratização 

ganha novas configurações com a nova era, a atualização histórica do educando diante da 

sociedade onde vive é crescente.  

Sabemos que a Ciências Sociais e Humanas ensinadas na escola predomina numa 

educação tradicional, numa forma de ensino pautada em apenas transferir conhecimentos, que 

são por muitas vezes criticadas como medonho, enraizado, repetitivo e que nada contribui para 

o crescimento pessoal e crítico do aluno.  

Como então promover a cultura digital, se os alunos não têm a liberdade de explorar 

esses recursos junto com a multiplicidade de linguagens e conteúdos online? Desde sua 

concepção as TICs são entendidas como ferramentas de apoio a educação, portanto não deve 

ser vista como um fim de si mesmo.  

Esses recursos devem ser utilizados para auxiliar no desenvolvimento do aluno, tais 

como, suas habilidades intelectuais requeridas pelos diferentes conteúdos trabalhados.  A 

tecnologia na escola pode ser vista como um recurso que cria possibilidades de pensar e 

produzir conhecimentos. 

O letramento em informação deve criar aprendizes capazes de organizar, avalizar e 

resolver situações diante das eventuais realidades. Se a tecnologia é uma necessidade inerente 

do século XXI, o cidadão deve considerar esse fator novo fator de cidadania que é a inclusão 

digital. 

 

Objetivo geral 

Implementar as diversas tecnologias no processo ensino-aprendizagem, proporcionar os 

alunos o acesso as tecnologias e mídias sociais, desenvolver a autonomia, o raciocínio, 

coordenação, promover a interação da turma. Compreender e reconhecer os diversos tipos de 

comunicação, utilização das mídias como facilitador da aprendizagem. 
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Desenvolvimento 

Desenvolver e trabalhar com vários equipamentos de forma organizada para que a 

tecnologia seja destacada em todas elas. Terá como foco, o desenvolvimento de cada criança 

em suas diversas capacidades, onde poderão utilizar e manusear os equipamentos para a 

produção das atividades como: meios de comunicação utilizados, o uso de imagens digitais 

como recurso didático, resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura, integrar o 

conhecimento teórico com o cotidiano do aluno. Isso irá incentivar os alunos, fazendo com que 

sejam donos das ideias e contribuindo para um melhor rendimento.  

Lembrando que o docente precisa estar sempre entendendo que o significado e 

aprendizagem dos alunos serão adquiridos de diferentes formas, criando um diálogo constante 

entre ambos. Fazer com que o aluno entenda como ocorreu essas transformações até hoje, 

integrar o conhecimento teórico com o cotidiano do aluno. 

 

Etapa 1 – Apresentando os recursos 

1° momento: Buscar os conhecimentos prévios; o que entende sobre tecnologia 

2° momento: discutir em sala quem têm ou não acesso aos recursos tecnológicos seja ele 

(computador, celular, aparelho de som, TV) 

3° momento: questionar quais são as dificuldades encontradas quando utilizam desses meios; 

4° momento: quais são os equipamentos mais utilizados pelos alunos; 

5° momento: montar um slide apresentando os meios de comunicação utilizados por eles. 

6° momento: comente-os, explique-os, incentive a turma a descrever como funcionam; 

 

Etapa 2 – Descobrindo os recursos 

1° momento: reconhecer a importância da cultura da nossa sociedade; 

2° momento: entender como aconteceram essas transformações do ontem para o hoje; 

3° momento: disponibilizar os recursos didáticos da escola (computador, tablet, som) 

4° momento: pedir para que os alunos busquem vídeos e fotos que contam a história da cidade, 

retratando aspectos do passado e presente em seu caderno; 
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5° momento: ouvir o hino do município (se houver) discutindo a letra de forma de valorização 

da região;  

6° momento: questionar e debater sobre o que mais encontraram de interessante durante a 

pesquisa 

 

Etapa 3 – Aprendendo com o Google Maps e Google Earth 

1° momento: desenvolver a noção espacial e a representação cartográfica; 

2° momento: Comparar diferentes tipos de representação da superfície terrestre: mapas (manual 

e virtual), fotos de satélite e imagens aéreas e tridimensionais; 

3° momento: oriente os alunos a observarem o trajeto desde sua casa até a escola; 

4° momento: diante do computador, dividir a turma em grupo e peça para que explorem a 

plataforma (https://www.google.com.br/maps). Explique qual a finalidade da mesma. 

5° momento: diga que o desafio é tentar encontrar a localização da escola através do ícone 

BUSCA. 

6° momento: questionar: os pontos de referência são os mesmos? Como são identificados? 

Explique que os desenhos disponíveis são representações bidimensionais de espaços 

tridimensionais, com símbolos, legendas e escala específicos. 

7° momento: hora de visualizar a localização em imagem real. Peça para que abram o Google 

Earth (https://earth.google.com/web) e convide a turma para fazerem uma busca de localidades 

como: a escola, casa, pontos turísticos. 

8° momento: clicar no botão “mostrar a barra lateral” e em “voar para”. Digite “Brasil”, espere 

a imagem “voar” até o país. Oriente os alunos a aproximar a imagem até o objetivo.  

9° momento: pergunte o que estão vendo: é a mesma visão que temos ao caminhar pelas ruas? 

Leve-os a perceber que as imagens aéreas e de satélite são a real visualização da superfície no 

plano real; 

10° momento: peça para que comparem as imagens das plataformas com um mapa manual e 

sugira modificações; 

https://www.google.com.br/maps
https://earth.google.com/web
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11° momento: proponha uma atividade para seus respectivos grupos, para que produzem um 

mapa com as principais rotas em torno da escola, imprimindo as imagens do Google Earth e 

criando um painel para exposição. 

 

Cronograma 

O projeto será desenvolvido durante 6 aulas, sendo 3 de história e 3 de Geografia de 50 

minutos cada. 

 

Projeto 2  

 

Título: Aprendendo gêneros textuais com as TICs 

Ano: 5° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

Sabemos que são grandes as transformações e inovações tecnológicas, os espaços 

geográficos estão cada vez mais ligados por meio da Internet. É importante observar a 

incorporação dessas novas tecnologias no cotidiano escolar, essa mudança constante na 

sociedade afeta também a educação.   

A mesma vem sofrendo processos de avanços do particular e com isso a reorganização 

do seu público sofre sérios gerenciamentos, fazendo com que os educadores sejam obrigados a 

repensar seus modelos pedagógicos e com que assim a educação se torne uma mistura de cursos 

seja na sala de aula física ou por meio dos recursos midiáticos. 

Além de conhecer as teorias existentes de aprendizagem, faz-se necessário que o 

professor saiba utilizar dos recursos disponíveis através dos equipamentos mediáticos. Este 

conhecimento pode ser aplicado quanto na construção de conhecimentos dos alunos, quanto 

dos educadores.   

O conhecimento existente na área de trabalho do professor é fundamental para o 

desenvolvimento do mesmo, portanto todo processo de construção de conhecimento, 

independente do seu nível, necessita que utilize de variados tipos de instrumento de trabalho 

para conseguir informações necessárias. 
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A escola que proporcionar diferentes formas de ensino para seus alunos estará apta a 

interagir com o resto do mundo e certamente irá estimular professores e alunos a ter uma nova 

visão da educação.   

Lembrando que não basta a escola equipar e alfabetizar seus professores e alunos em 

informática, é preciso que ela construa projetos que sejam relevantes para a cultura de cada um, 

afim de trabalhar as particularidades dos indivíduos que fazem parte do contexto escolar.  

Portanto, devemos trabalhar sempre o lado reflexivo e crítico do educando, torna-se 

fundamental o trabalho coletivo (equipe pedagógica, professores, alunos, comunidade), 

contribuindo para uma política conscientizadora e fazendo com que suas práticas sejam 

dinâmicas. 

A tecnologia que os educandos trazem para a sala de aula, muitas das vezes é uma forma 

de distração em relação ao conteúdo que está sendo ensinado. Precisamos rever atitudes para 

que eles possam aprender a pesquisar informações através destes aparelhos, tornando as 

atividades mais interessantes, desviando da rotina educacional.  

 

Objetivo Geral 

Despertar o interesse pela leitura de forma dinâmico-lúdica, aproximar os alunos das 

ferramentas tecnológicas, incentivar a aprendizagem colaborativa, desenvolver a criatividade e 

a escrita, aperfeiçoar a oratória, aprender as novas demandas da nova ortografia, utilizar as TICs 

como facilitadora da aprendizagem. 

 

Desenvolvimento 

Representar não só para os alunos, mas também professores o desenvolvimento de 

habilidades e competências que podem contribuir de certa forma para um diálogo, para a 

formação de uma nova cultura na produção cultural de análises e críticas artísticas, textuais, 

gramaticais e literárias. O projeto não deve ignorar a realidade de cada educando, vale lembrar 

que não é um projeto pronto e acabado, pois pode ser modificado ao longo de seu 

desenvolvimento, relevando as dificuldades dos educandos. 
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Etapa 1 – Trabalhando a escrita: convite digital 

1° momento: apresente modelos de convite e demonstre as diferentes formas; suas estruturas e 

motivos; 

2° momento: disponibilize de recursos: computador, tablet, celular 

3° momento: faça uma divisão de grupos ou duplas para a realização da atividade 

4° momento: Explique a finalidade do Word e suas diversas funções que podem colaborar para 

a criação de textos; 

5° momento: Peçam para que criem seu próprio convite digital contendo as informações que o 

gênero exige (destinatário, data, mensagem, etc...) 

4° momento: pergunte se identificaram o objetivo, através dos modelos que criaram; 

5° momento: faça a correção das atividades identificando os erros de escrita; 

 

Etapa 2 – Ortografia através de textos 

1° momento: Se já trabalhado, reforce as estruturas que fazem parte de um texto; 

2° momento: analisar e trabalhar as mudanças da nova ortografia 

3° momento: disponibilize para os alunos, um texto com algumas palavras escrita de forma 

errada; 

4° momento: peça para os alunos lerem o texto e corrigir as palavras que apresentam uma grafia 

incorreta ou palavras que para eles estão na nova norma de ortografia; 

5° momento: acompanhe os alunos durante as realizações das atividades e corrija ao final, 

destacando as dificuldades encontradas durante o exercício com determinadas palavras 

 

Etapa 3 – Poesia e vídeo  

1° momento: Reforce as características de uma poesia; 

2° momento: faça um sorteio com diferentes poesias para os determinados grupos ou duplas; 
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3° momento: depois da divisão explique a finalidade do exercício: peçam para que estude a 

poesia em casa e que depois eles apresentarão uma videoconferência declamando as poesias 

usando de suas criatividades. (Os alunos devem escolher um software, seja ele: Facebook, 

Skype, Google Duo, entre outros). Em se tratando de uma videoconferência, você precisará 

convidar uma turma. 

4° momento: prepare os equipamentos e o ambiente colocando as caixas de som, computadores 

e recursos que os alunos trouxeram para sua apresentação; 

5° momento: teste os equipamentos, a internet e a frequência de dados dos respectivos 

eletrônicos; 

6° momento: Hora da apresentação: peçam para que começam suas apresentações, projetando 

através do software para a turma convidada. 

 

Cronograma 

O projeto será desenvolvido em 2 semanas, durante as disciplinas de Português e 

Literatura, sendo 50 minutos cada. Lembrando que os alunos terão hora extra em casa para a 

produção da atividade. 

 

A INFORMÁTICA QUE EDUCA: O USO DO COMPUTADOR EM PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 

 

Paloma Maria Macedo51 

Me. Termisia Luiza Rocha (orientadora) 

 

Projeto 1 

 

 
51 Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail:  

palomamicaelly@hotmail.com 
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Título: Aprendendo sobre bullying por mídias sociais 

Público alvo:  4º e 5º ano do Ensino Fundamental  

Justificativa 

A inclusão digital é um conceito que engloba novas tecnologias da informação e 

comunicação, possibilitando a criação de uma cidadania criativa e empreendedora. 

A inclusão digital é um meio de promover a melhoria da qualidade de vida e garantir 

maior liberdade social, gerar conhecimento e troca de informações. 

 

Objetivo 

Ensinar os alunos a usar a tecnologia a favor da aprendizagem e da convivência 

harmoniosa na escola e fora dela. 

Tratar sobre Bullying de maneira criativa e com uso da tecnologia. 

 

Desenvolvimento 

 

Etapa 1: Levantando o nível de compreensão dos alunos sobre o computador 

Nesta Etapa o professor irá tratar em sala de aula sobre o uso do computador. 

Será aplicado um questionário aos alunos, perguntando sobre o uso, frequência e se os 

alunos conseguem manusear um computador, especialmente criar textos. 

De posse dos dados do questionário o professor irá oferecer um nivelamento básico para 

todos os alunos, trabalhando com monitoria. 

Nesta etapa os alunos que sabem utilizar o computador e criar textos deverão auxiliar e 

ensinar os demais, para que todos possam participar das etapas seguintes do projeto. 

É interessante pedir aos alunos que criem textos sobre assuntos que eles julgam ser 

importantes de tratar na escola para torná-la um lugar mais agradável e harmonioso. 

 

Etapa 2: Elaboração de roteiro  

Nesta Etapa os alunos já devem saber redigir textos. 

O professor vai incentivar os alunos a utilizarem o aprendizado para escrever um roteiro 

que poderá se transformar em vídeo. A orientação é para que os alunos escrevam um texto sobre 

Bullying. O professor vai orientar uma pesquisa dirigida na sala de informática. 
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Depois da pesquisa sobre o tema, os alunos irão criar um roteiro com início, meio e fim. 

Sugere-se mostrar uma situação de violência envolvendo o tema, que pode ocorrer na escola. 

Mostrada a situação os alunos irão escrever e planejar a gravação do vídeo. 

 

Etapa 3: Gravação do vídeo 

Nesta Etapa os alunos já terão utilizado o computador para redigir o roteiro e fazer a 

pesquisa. 

Será feita a introdução de outro mecanismo tecnológico, a câmera ou mesmo o celular. 

Os alunos deverão ensaiar para a gravação e contar com o apoio do professor. 

 

Etapa 4: Socializando o vídeo 

Nesta Etapa os alunos já terão gravado o vídeo, editado o mesmo com ajuda de um 

técnico da escola e irão planejar a socialização do vídeo na escola. Será apresentado aos mesmos 

o projetor de multimídia, ou Datashow. 

Os alunos serão capazes de ligar o computador, iniciar o vídeo e com isso terão acesso 

a aparelhos informatizados para exibir o produto de um trabalho feito em sala de aula. 

 

Cronograma 

 As atividades do projeto foram pensadas para serem desenvolvidas em duas semanas 

letivas. 

 

Projeto 2  

 

Título: Sarau digital  

Público alvo: 5º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

O Sarau é utilizado por artistas e amantes da arte como forma de divulgação e 

valorização dos processos de criação e expressão (música, dança, poesia e artes em geral). 

A ideia do Sarau Digital irá aliar conhecimentos ensinados na disciplina de Língua 

Portuguesa e Artes com a necessidade de utilização da tecnologia a favor da aprendizagem. A 
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partir desta ideia, este projeto almeja aliar o Sarau a práticas modernas. Para alimentar esta 

ação, o Sarau proposto deverá transportar-se para a ambiência digital, portanto, um Sarau 

Digital. 

 

Objetivo  

 Utilizar meios digitais para promover um sarau com obras do gênero textual poesia e 

poema.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Entre poesias, poemas e mouses 

Os alunos em sala de aula aprenderão sobre o que é um sarau e sobre os gêneros poesia 

e poema. Será feita uma pesquisa no laboratório de informática com os mais influentes poetas 

e poetisas brasileiros. 

Cada aluno irá escolher um poeta/poetisa e um poema/poesia que mais lhe agradar. Os 

alunos deverão copiar o texto e se preparar para declamá-lo. 

 

Etapa 2: As sem razões do amor de Carlos Drummond de Andrade 

Os alunos já terão escolhido suas poesias e poemas e irão assistir o vídeo: As sem razões 

do amor de Carlos Drummond de Andrade, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UmUwwkb9ZAA 

Ao final os alunos terão assistido a um poema declamado e que está em vídeo. O 

professor irá propor que cada aluno, faça o mesmo com o poema/poesia que ele escolheu na 

etapa anterior. Será feito então o Sarau Digital da turma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmUwwkb9ZAA
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Etapa 3: Planejando o Sarau 

O professor irá planejar com os alunos como será o Sarau. A ordem das apresentações. 

Quais serão os poemas/poesias apresentados. A forma de se vestir e de falar. Os alunos irão 

ensaiar os trabalhos sob supervisão do professor. 

Será marcado o dia da gravação. 

 

Etapa 4: Gravando os vídeos 

O professor irá coordenar os trabalhos dos alunos, de forma que a gravação fique a mais 

perfeita possível, a fim de que na exposição, ou seja, no dia do Sarau os vídeos estejam 

planejados e de ótima qualidade. 

Será feita a gravação de todos os vídeos. Importante que nenhum aluno, conheça o 

trabalho do outro, para que todos tenham uma surpresa no dia da apresentação do Sarau Digital. 

 

Etapa 5: O Sarau Digital em apresentação para convidados 

Nesta Etapa os alunos irão estar com todos os vídeos gravados e será feita uma única 

apresentação para turmas convidadas da escola. Sugerimos a presença dos pais e demais 

professores. Durante a apresentação, cada aluno será convidado a falar sobre seu vídeo e depois 

todos irão assistir. 

 

Etapa 6: Sarau Digital na escola 

Nesta etapa o professor e os alunos irão com a ajuda de um técnico criar um ambiente 

na página da escola onde possam ficar armazenados todos os vídeos, de forma que os alunos da 

escola possam ver o trabalho de todos. 

É importante que a escola obtenha autorização dos pais para divulgação da imagem dos 

alunos. 
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Cronograma 

As atividades desse projeto foram pensadas para serem desenvolvidas em 3 semanas 

letivas.  

 

A TECNOLOGIA COMO METODOLOGIA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Lilian Gonçalves Aquino52 

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Jogando e aprendendo 

Ano: alunos de 5 anos da Educação Infantil 

Justificativa 

Atualmente, no mundo em que vivemos os jogos infantis tradicionais estão 

desaparecendo devido à grande influência dos jogos eletrônicos. Há inúmeros estudos que 

mostram a importância dos jogos na educação, principalmente na educação infantil 

 

O jogo oferece uma importante contribuição para o desenvolvimento 

cognitivo, dando acesso a mais informações e tornando mais rico o conteúdo 

do pensamento infantil, paralelamente o jogo consolida habilidades já 

dominadas pelas crianças e a prática dos mesmos em novas situações. 

(FRIEDMAN, 1996, p. 64) 

 

           Jogos e brincadeiras são atividades agradáveis de adesão de um conteúdo pedagógico 

na educação infantil, a criança aprende brincando e brinca ao aprender. Desta forma, se torna 

algo prazeroso e assim fica mais fácil de inserir conteúdos programáticos.  

De acordo com Paulo Freire (1994): 

 
52 Graduada do Curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo - MG.  

E-mail:liliangoncalves070@gmail.com  
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Existe um rico e vasto mundo de cultura infantil repleto de movimentos de 

jogos, de fantasias, quase sempre ignoradas pelas instituições de ensino. Pelo 

menos até a 4º série do 1º grau, a escola conta com alunos cuja maior 

especialidade é brincar. (FREIRE, 1994, p. 13). 

 

 Possibilitar ao aluno conhecer a origem e a importância dos jogos tecnológicos e como 

pode ser fundamental para a aprendizagem.  

 

Objetivo geral   

Trabalhar habilidades de leitura e escrita por meio de jogos eletrônicos. 

 

Desenvolvimento  

Primeira aula:  

Utilizar o laboratório de informática e os programas paint e office (ou outro programa 

de desenho) para desenhar livremente, escrever palavras de seu cotidiano, fazer ditados para a 

avaliação do nível de alfabetização. 

 

Segunda aula: atividades com uso da internet de acordo com os níveis de aprendizagens 

avaliados anteriormente. 

 

 Utilizar programas e aplicativos da internet para acessar jogos para contribuir com a 

alfabetização dos alunos.  

 

Exemplos de atividades que podem ser trabalhadas na alfabetização53 

 

1) Com crianças que apresentam dificuldades de atenção poderão ser usados jogos como: 

Jogo da memória; achar cartas iguais; jogo das diferenças e sequência lógica. Esses tipos 

de jogos desenvolvem a observação, a memorização e a percepção. 

 
53 A internet disponibiliza inúmeros sites gratuitos com jogos pedagógicos como por exemplo: 

http://clientes.netvisao.pt/mcharrao/ 

http://www.cardiol.br/ 

http://www.smartikids.com.br/ 

http://www.jogos da escola.com.br/ 

As imagens de jogos que aparecem no projeto 1 foram retiradas desses sites. Acesso em: 09 abr. 2020 

   

http://clientes.netvisao.pt/mcharrao/acesso:16%20mar
http://www.cardiol.br/acesso:16%20ma
http://www.smartikids.com.br/acesso:16%20mar
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2) Crianças com nível pré-silábico poderão trabalhar com alfabeto. 
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3) Crianças em nível silábico farão atividades com sílabas e as que já estiverem em nível 

silábico alfabético farão atividades como ditados e palavras cruzadas.  

a) O aluno deverá encontrar as palavras no emaranhado de letras 

 

b) A criança deve completar a palavra com a letra que falta e que se encontra nos balões, 

antes do tempo se esgotar. 
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c) Esse jogo possibilita o aluno a formular novas hipóteses sobre e escrita, uma vez que 

deverá formar o nome das figuras, colocando uma letra em cada quadrinho. Não poderá 

sobrar nenhum quadrinho e nenhuma letra. 

 

d) Nesse jogo o aluno deverá digitar as sílabas para formar palavras. 

 

 

Cronograma  

 Esse projeto poderá ser utilizado durante todo o ano letivo. 

 

Projeto 2  
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Título: Não para o Coronavírus 

Ano: alunos de 5 anos da Educação Infantil 

Justificativa 

Todo ser humano tem cultura.  A criança inicia seu conhecimento com um tema novo 

para o mundo todo. O Coronavírus ou COVID-19 é a transmissão de um vírus ou de uma família 

de vírus que causam infecções respiratórias. Foi descoberto na China em 31.12.2019 e chegou 

ao Brasil em  fevereiro de 2020. É considerado a primeira pandemia do século XXI e levou ao 

isolamento social de milhões de pessoas para diminuir o contágio pois é uma doença que ainda 

não possui vacina, dura ou remédio que a detenha. 

As escolas foram fechadas e as crianças passaram a receber material via online. O 

isolamento social tem levado ao uso intensivo de tecnologia para levar conhecimento a 

população. A escola, em especial as de Educação Infantil tem o papel de apresentar informações 

confiáveis as crianças, combater as fake News, permitindo que elas desenvolvam novos hábitos 

de higienização para combater a disseminação do vírus.  

 

Objetivo geral  

 Trabalhar informações confiáveis sobre o Coronavírus com as crianças da Educação 

Infantil.  

 

Desenvolvimento 

Aula 1: Como prevenir o contágio 

 Ouvir as crianças sobre como estão se sentindo durante o isolamento social, o que 

sabem sobre as ações de prevenção do Coronavírus e como estão se prevenindo em casa. 

 Montar um quadro de boas atitudes para prevenir o coronavírus e enviar para que os 

alunos ilustrem as seguintes ações:  

Lavar as mãos com água e sabão ou use álcool gel. 

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.            

Evite aglomerações se estiver doente. 

Mantenha os ambientes bem ventilados. 
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Não compartilhe objetos pessoais. 

Fique em casa.  

 

Aula 2: Aprendendo música sobre o Coronavírus 

 Apresentar a letra da música  

  

O Corona está chegando  

Não podemos vacilar 

De carona nesse vírus 

Não queremos viajar. 

 

 Depois que as crianças aprenderem o verso inicial da música fazer gestos e cantar. Pedir 

aos alunos que elaborem outro(s) verso(s) para a música e cantar junto com as crianças.  

Abrir o site http://www.escolagames.com.br/ e jogar: Prevenção Coronavírus 

(http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/), para ver como está o nível de 

conhecimentos dos alunos sobre o tema.  

 

Imagem ilustrativa do jogo. Disponível em: 

http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/Acesso em: 09 abr. 2020 

 

Aula 3: Construindo um banner para a campanha Fique em Casa 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmg%2Ftriangulo-mineiro%2Fvida-em-casa%2Fnoticia%2F2020%2F04%2F04%2Fjogo-prevencao-coronavirus-e-criado-em-uberaba-para-conscientizar-criancas.ghtml&psig=AOvVaw0ykeyXYfybRg5dZXPr5hy9&ust=1586545801285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib5eqF3OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Discutir com as crianças a necessidade de ficar em casa e como algumas pessoas não 

estão seguindo essa recomendação. Pedir que os alunos usem os recursos de desenho do 

computador para construir um banner para a campanha online via WhatsApp “Fique em Casa”.  

 

Cronograma  

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 3 aulas.  

 

O CINEMA COMO METODOLOGIA PARA ATIVAR O PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Melissa Alisson Alves Santos54 

Dra. Tania Nunes Davi (orientadora)  

 

Projeto 1 

 

Título: Que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Construindo ação e identidade positiva com 

os alunos. 

Público alvo: Alunos do 5° ano do Ensino Fundamental. 

Introdução  

 O projeto busca trabalhar a conscientização das crianças sobre as diferenças entre os 

seres humanos, deixando de lado posturas racistas e preconceituosas, assim além da criança 

adquirir uma atitude positiva também irá fazer o mesmo para que outras pessoas de seu convívio 

social fiquem mais conscientes sobre seus atos. 

 A construção da identidade da criança começa desde cedo, podendo se tornar um adulto 

com ações positivas ou negativas. Segundo Émile Durkheim,  

 

 
54Graduada do curso de Pedagogia 2018. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G.. E-

mail:melissa.alisson@hotmail.com 
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A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação 

pelo indivíduo de uma série de normas e princípios — sejam morais, 

religiosos, éticos ou de comportamento — que balizam a conduta do indivíduo 

num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. 

(DURKHEIM , 1998 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2018, p. 03) 

 

 Logo, a escola exerce um importante papel na formação da criança e nas suas posturas 

como adulto. A construção da identidade pessoal deve passar pelo conhecimento e prática da 

alteridade55 pois  

 

Cada um tem o direito de ser diferente, contanto que a igualdade dos direitos 

da pessoa seja respeitada. Inversamente, a universalidade é imperativa, mas 

não pode sê-lo em detrimento das diferenças que somos e que nos fazem ser. 

Cada um tem direito à sua história e o dever de cada um é respeitar que o outro 

também tenha direito à sua. A universalidade sem a diferença é tão totalitária 

quanto a diferença sem a universalidade. (MEYER, 2000 apud OLIVEIRA, 

2018, p. 423) 

 

 Assim, cabe a escola trabalhar com valores como liberdade, justiça, igualdade, 

solidariedade, cooperação, tolerância e paz para a promoção de uma sociedade que respeite as 

diferenças dentro e fora da escola.  

 A proposta do projeto foi pensada para que o aluno possa aprender, questionar, criar e 

desenvolver valores que levará para além dos muros da escola e que influenciaram sua vida 

quando adulto.  Para isso propomos utilizar o cinema como forma de discussão e apresentação 

do tema para a turma e a comunidade escolar.   

 O projeto interdisciplinar visa desenvolver uma Mostra de curtas na qual os alunos 

possam mostrar suas próprias criações por meio de curta metragens com ações positivas e ou 

uma encenação sobre que tipo de pessoa eles gostariam de ser. 

 

Objetivo geral 

 Desenvolver a conscientização e boas ações dos alunos visando o respeito as diferenças, 

por meio da criação e produção próprias sobre o tema em uma Mostra de curtas.  

 

 
55 O conceito de alteridade passa pela noção de reconhecer-se no outro, mesmo que a princípio existam diferenças 

físicas, psíquicas, econômicas e culturais entre o eu e o outro. O reconhecer-se leva ao respeito pelas diferenças. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 

 Entregar a letra e ouvir a música “Ser diferente é normal”, de Vinicius Castro. Tanto 

letra quanto música podem ser encontrados no site https://www.vagalume.com.br/vinicius-

castro/ser-diferente-e-normal.html 

 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De ser feliz, de viver e de enxergar 

Se os olhos são maiores ou são orientais 

E daí, que diferença faz? 

 

Todo mundo tem que ser especial 

Em oportunidades, em direitos, coisa e tal 

Seja branco, preto, verde, azul ou lilás 

E daí, que diferença faz? 

 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, sempre tão igual? 

Tá na hora de ir em frente: 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 

 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De crescer, aparecer e se manifestar 

Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais 

E daí, que diferença faz? 

 

Todo mundo tem que ser especial 

Em seu sorriso, sua fé e no seu visual 

Se curte tatuagens ou pinturas naturais 

E daí, que diferença faz? 

 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, sempre tão igual? 

Tá na hora de ir em frente: 

Ser diferente é normal! 

 

 Fazer uma roda de conversa com os alunos para discutir o que eles entenderam da letra, 

se já ficaram tristes quando alguém acha ou fala que eles são diferentes. Como seria o mundo 

se todos fossem iguais? Será que seria melhor ou seria muito mais triste? Apontar que a 
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diversidade entre as pessoas é que nos torna melhores, mais criativos e interessados em temas 

diferentes.  

 

Etapa 2 

 Propor aos alunos assistir um filme que trate da diferença entre as pessoas. Sugerir o 

filme Extraordinário, do diretor Stephen Chbosky. O filme narra a história de Auggie Pullman 

(Jacob Tremblay), um garoto que nasceu com uma deformação facial que fez com que passasse 

por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele vai, pela primeira, frequentar uma escola regular. 

Na escola ele precisa lidar com a sensação constante de ser observado e avaliado pelos colegas 

que o acham feio e esquisito.  

 O filme baseia-se no livro de mesmo nome da escritora R. J. Palacio, que foi lançando 

em 2012 e ficou várias semanas como o mais vendido do New York Times. Como atrativo 

ainda tem como um dos protagonistas a atriz Júlia Roberts, que interpreta a mãe de Auggie. 

Lançado no final de 2017, nas primeiras semanas de exibição, já tinha arrecadado 199 milhões 

de dólares. Os alunos vão se identificar com os personagens pois são crianças de 10 anos, na 

faixa etária da turma a que se destina o projeto.   

 

Variações: Existem uma grande variedade de filmes que podem ser utilizados para discutir 

alteridade, o respeito ao outro e o multiculturalismo. O professor deve fazer um levantamento 

de filmes que possam ser utilizados de acordo com a idade da turma, interesse e disponibilidade.  

 

Etapa 3 

 Após assistir ao filme discutir com os alunos as impressões que tiveram, como se 

sentiriam se fossem o Auggie. Vocês acham que é certo tratar os outros de modo diferente só 

porque é negro, gordo, usa óculos, tem deficiência física? Você gostaria de ser como Jack Will 

(o amigo de Auggie) ou como Julian (o aluno que faz bullying com Auggie)? O que vocês 

acham das atitudes do diretor Tushman ao longo do filme? E do professor da turma de Auggie? 

Como Auggie conseguiu se tornar amigo dos colegas de sala?  

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-146685/


335 

 

Etapa 4 

 Propor aos alunos que a partir da discussão sobre quem eles gostariam de ser no futuro 

eles montem curta metragens utilizando seus celulares. Ouvir as sugestões dos alunos e 

construir em conjunto as regras para a montagem dos curtas, como por exemplo, usar apenas o 

celular, quantos minutos o vídeo deve ter, que recursos ou aplicativos podem ser aplicados, 

quanto tempo a equipe vai ter para montar o curta, se a mostra vai ser competitiva ou não, se 

for competitiva qual será a premiação, etc. A sugestão é que o projeto do curta tenha um prazo 

de, no mínimo, 30 dias.  

 A turma deve ser dividida em equipes de, no máximo, seis alunos e, no mínimo, 3. A 

professora auxiliará os alunos na definição da temática que vão abordar, dentro de uma lista 

que será previamente definida pela turma (com tópicos como: ser amigo, respeitar o outro, viver 

sem preconceito racial, dizer não ao bullying, etc.). O projeto será desenvolvido dentro e fora 

da sala de aula, com uma aula por semana na Sala de informática. Cada equipe deve apresentar 

toda semana uma gravação; assim a professora os ajudará a ir montando o curta-metragem no 

Movie maker, devendo conter a encenação criada por eles como uma história, boas ações ou 

relatos pessoais dos alunos. 

 A versão final do curta deve estar pronta uma semana antes da data fixada para a Mostra 

de Curtas.  

 

Etapa 5 

 Uma semana antes do prazo final serão feitos os convites para a comunidade escolar 

(pais, alunos e professores de outras turmas, etc.) comparecer a Mostra dos curtas. O convite 

deve ser feito pelos próprios alunos, com material reciclado e distribuído para a comunidade. 

Se a Mostra for competitiva deve-se convidar professores ou pessoas da comunidade para serem 

os jurados e entregar convites especiais para eles.   

 Se a escola tiver muitas turmas participando do projeto, os professores orientadores 

devem fazer um cronograma distribuindo as equipes por sala e horário para passar seu curta. 

Assim as equipes devem também produzir um folder com a programação de cada sala (com 

título, horário, etc.) para ser afixado na porta.  
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 No dia da Mostra os alunos devem, antes de passar os curtas, explicar o objetivo do 

projeto. Se a mostra for competitiva, após o final das sessões e o levantamento das notas dadas 

será feita a premiação aos vencedores.   

 

Cronograma  

 O projeto será desenvolvido ao longo de 45 dias, podendo se estender de acordo com o 

tempo que for estipulado para a confecção das imagens e montagem do curta.   

 

Referências 

OLIVEIRA, Rejane Santos; SANTOS, Felipe Alan Souza. As contribuições dos estudos de 

Durkheim, Gramsci e Dewey para educação moderna. Disponível em: 

https://eventos.set.edu.br/index.php/enfope/article/download/2174/1286 Acesso em: 08 fev. 

2018.  

 

OLIVEIRA, Renato José de. Identidade, alteridade e educação: pensando problemas 

contemporâneos. Disponível em: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1593/1441 Acesso em: 09 fev. 2018. 

  

Projeto 2  

 

Título: Projeto Reciclando: Trabalhando com a sustentabilidade do planeta reciclando o 

lixo. 

Público alvo: Alunos do 4° ano do Ensino Fundamental. 

Introdução  

  O projeto visa discutir sobre a conscientização da sustentabilidade do mundo com os 

alunos, pois a criança deve saber desde cedo que cada ação tem uma reação.  Segundo Leff 

(2001, p. 218): “O desenvolvimento de programas de educação ambiental e a conscientização 

de seus conteúdos depende deste complexo processo de emergência e constituição de um saber 

ambiental, capaz de ser incorporado às práticas docentes e como guia de projetos de pesquisa.” 



337 

 

 A Educação Ambiental tem como um dos seus objetivos  promover uma perspectiva de 

ação atual gerando um futuro sustentável, trabalhando também com a criatividade do aluno 

através do lúdico, mostrando que o lixo pode ser reutilizado. 

 Assim, cabe ao professor demonstrar o que acontece quando existe a falta de consciência 

ambiental e como nossas ações refletem na relação que mantemos com a natureza hoje e no 

futuro. No caso do lixo, o Brasil produz, diariamente, mais de 250 mil toneladas de lixo. Sendo 

que apenas 2% desse total são reciclados. (LIXO BRASILEIRO, 2018). O problema do lixo 

não é apenas o espaço que ele ocupa ao ser descartado, mas passa pelo excesso de consumo e 

o descarte ilegal que contamina solo, lençóis freáticos, rios e mares.  

 Uma das formas de diminuir o impacto da quantidade de lixo que produzimos é reduzir, 

reutilizar e reciclar o material descartado, protegendo a natureza e diminuindo os impactos 

ambientais. 

 

Objetivo geral 

  Desenvolver a conscientização sobre reutilização sustentável, elaborando materiais 

recicláveis com os alunos e produzindo um curta metragem sobre as possibilidades da 

reutilização.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

 Leitura e discussão do livro “O saci e a reciclagem de lixo”, do autor Samuel Murgel 

Branco, da editora Moderna. O professor deve dar preferência ao livro físico, mas o livro online 

pode ser encontrado no site http://www.espacoeducar.net/2010/08/literatura-para-o-projeto-

folclore-o.html 

 No livro o Saci aprende que o lixo é um problema nas cidades e que a reciclagem é uma 

das melhores soluções se lidar com o lixo.  

 O livro pode ser lido pelas crianças, ou a professora pode fazer uma roda de leitura e 

contar a história para os alunos. Depois de ler ou contar a história fazer uma roda de conversa 

para discutir o que aprenderam com o Saci.  Questionar os alunos sobre como o lixo é 
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descartado na sua casa, na escola e na cidade, apontar que o descarte correto do lixo é muito 

importante e que reciclar ou reaproveitar o lixo é uma das melhores formas de diminuir a 

quantidade de lixo que jogamos na natureza.  

 Propor que os alunos façam uma pesquisa sobre a quantidade de lixo que a cidade 

descarta, como e onde esse lixo é descartado e se existem cooperativas de reciclagem na cidade. 

A turma pode ser dividida em grupos e cada um pesquisar um tema e depois socializar as 

descobertas.  

 

Etapa 2 

 Propor que os alunos assistam o filme “Lixo Extraordinário”, da diretora  Lucy Walker. 

O documentário mostra o trabalho do artista plástico Vik Muniz, com catadores do Jardim 

Gramacho - maior aterro sanitário da América Latina, localizado em Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro. Durante dois anos a produção acompanhou o trabalho de Vik Muniz com os catadores, 

mostrando que eles podiam criar arte a partir do lixo. O filme foi lançado em 2010 e indicado 

ao Oscar de melhor documentário em 2011.  

 

Imagens do filme Lixo Extraordinário que mostram algumas das obras de arte produzidas com 

lixo. Disponível em: http://www.roboliv.re/conteudo/resumo-do-filme-lixo-extraordinario 

Acesso em: 20 fev. 2018.  

 

https://www.google.com.br/search?dcr=0&q=Lucy+Walker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCvISCssUeIEsyvjc8y1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEADxYTiDEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx1PDaq9rYAhVMEJAKHboZDVwQmxMIpQEoATAW
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vik_Muniz
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE7-ri-97YAhWETZAKHd4pAEIQjRwIBw&url=http://www.roboliv.re/conteudo/resumo-do-filme-lixo-extraordinario&psig=AOvVaw2TaKsSZhz9RYbGguUqAewf&ust=1516277427104347
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 O objetivo de assistir Lixo Extraordinário é inspirar os alunos para que eles criem seus  

próprios trabalhos com reutilização de lixo.  

 Após assistir ao filme discutir com a turma como a arte pode modificar a vida das 

pessoas e ainda ajudar na sustentabilidade. Questionar: Como vocês acham que podem ajudar 

nosso planeta? Vocês reconheceram alguns materiais utilizados pelos catadores? Os que vocês 

acham que irá acontecer daqui a alguns anos se não fizermos nada? Qual o primeiro passo para 

ajudar nosso planeta? 

 

Etapa 3 

 Propor que, divididos em grupos, os alunos pesquisem sobre a reutilização de materiais 

e como ela pode se transformar em brinquedos, arte, objetos para uso em casa, etc. Socializar 

as descobertas e propor que, em duplas, se produza um objeto, obra de arte ou brinquedo 

utilizando material reciclado. Essa produção deve ser filmada, no formato de um curta 

metragem para ser divulgada pelo blog da escola.  

 Discutir e determinar com os alunos as regras para a produção do objeto com material 

reutilizado (quantos diferentes materiais podem ser utilizados, se será utilizado por todos apenas 

um tipo – como pneus ou garrafas pet, por exemplo, etc.) e para o curta metragem (tempo, 

formato, filmagem com celular, etc.). O curta metragem deve mostrar o passo a passo e o 

resultado final da produção do objeto com materiais reciclados. 

 Para a produção dos objetos os alunos podem pesquisar o passo a passo na internet e 

pedir ajuda dos pais para a montagem. Para a montagem final do curta podem utilizar o 

laboratório de informática da escola.  

 

Etapa 4 

 Divulgação do trabalho pelo blog da escola. A turma deve montar a página do blog do 

projeto, explicando o objetivo da atividade e postando os diversos curtas feitos pelas equipes. 

Depois disso devem divulgar na escola e na comunidade para que todos conheçam, acessem e 

vejam os trabalhos produzidos.  
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Variação: Pode-se também fazer uma feira expondo os objetos de material reciclado feitos pelas 

equipes e seus vídeos.   

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser realizado dentro de 30 dias, podendo se estender caso 

haja necessidade. 

 

Referências 

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.  

 

LIXO BRASILEIRO. Disponível em: https://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/lixo.htm 

Acesso em: 27 fev. 2018 

 

A MÚSICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Jordana Gomes Felicio56 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: “Caixa Musical”: aprendendo sobre sons 

Ano: 1° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

Muitos professores utilizam a música em sala de aula apenas como um complemento 

lúdico que permite ao aluno fixar melhor determinados conteúdos. Em parte, isso acontece 

 
56 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

johgoomes19@gmail.com 
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devido a pouca formação musical do próprio professor que, não tendo a didática necessária na 

graduação, não consegue perceber que a apreciação musical deve ser entendida e desenvolvida 

nos alunos. Ao não aplicar a música como uma disciplina que precisa ser ensinada e aprendida, 

o professor perde oportunidades pedagógicas que podem permitir que o aluno desenvolva a sua 

memória e percepção musical, utilizando as múltiplas inteligências para ouvir, perceber, 

explorar e diferenciar as diferentes características do som e das formas musicais.  

Para percorrer as possibilidades da música podemos começar pelas propriedades do 

som:   

a) altura: grave e agudo 

b) intensidade: forte e fraco  

c) timbre: que possibilita distinguir cada som 

d) duração: som curto ou longo 

e) densidade: agrupamento de sons  

  Separadamente ou em conjunto, essas propriedades criam sons diferentes e diversos que 

possibilitam apreciar as formas musicais. Ao trabalhar as propriedades do som, mostramos aos 

alunos que existem diferentes tipos de som e podemos dar início a um processo maior: trabalhar 

a música a partir de suas características, história e formas musicais ao longo do tempo.  

 

Objetivo 

Desenvolver a criticidade perante os diferentes tipos de som, reconhecendo a 

importância dos sons e tons das músicas para melhor utilizá-las na sala de aula e no cotidiano. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

 Partindo de algum tema trabalhado em sala de aula com música, o professor vai fazer 

uma roda de conversa e perguntar: se tem algum aluno que faz aula de música fora da escola, 

se os alunos sabem que existem diferentes tipos de som, etc. A partir dessa conversa inicial 

pedir que os alunos façam uma pesquisa sobre os diferentes tipos de som.  
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Etapa 2 

 Depois de socializar a pesquisa, passar algumas músicas e ver se os alunos conseguem 

distinguir os sons diferentes.  

 Propor aos alunos construir uma caixa musical com material reciclável para aprenderem 

mais sobre os diferentes tipos de som.  

 Na internet existem vários exemplos de caixas musicais, nesse projeto utilizamos a 

sugestão presente no site: http://www.marceloserralva.com/site/conheca-a-caixa-sonora-dica-

da-professora-gabriella-marques/. Optamos por esse exemplo por ser um dos mais simples e 

fáceis de montar. O professor pode usar o que achar mais adequado a sua turma.  

 

Etapa 3 

 Confeccionando a caixa musical. Cada aluno deve ter a sua caixa.  

Material: Uma caixa  de papelão, garrafa pet, cola quente, palito de churrasco, tampa de garrafa 

pet, palito de picolé, bexigas, tinta guache, guizos, diferentes tipos de sementes, pincéis e 

pincéis atômicos, papel colorido para decorar a caixa (ou tecido). 

Etapa 1: Decore a caixa de papelão com papel colorido ou tecido, colando com cola quente. 

Deixe a imaginação e criatividade do aluno fluir para decorar a Caixa. 

Etapa 2: Cada lado da Caixa deve ser feito com materiais diferentes que produzem sons 

distintos:  

a) lado 1: palitos de churrasco em sequência como um reco reco 

b) lado 2: colocar bexigas esticadas como um tambor e fixar com fita crepe. As bexigas 

devem ter diferentes tamanhos para variar o som 

c) lado 3: furar espaços. Este lado é para bater 

d) lado 4: cortar garrafinhas pet em círculo e adicionar argolinhas amarradas com fitas 

e) lado 5: em garrafinhas pet colocar contas ou sementes e colar as garrafinhas na caixa  

f) lado 6: amarrar guizos (sininhos) com fitas 

 

Etapa 4 
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 Num primeiro momento o professor vai direcionar o manuseio da Caixa para cada lado, 

para que os alunos percebam os diferentes sons que ela faz. Ao usar o lado com os instrumentos 

musicais os alunos podem fazer seu barulho, mostrar se conhecem ou não os instrumentos, etc. 

Depois, cada aluno deve manusear livremente a Caixa e seus sons.  

 Sugerir que os alunos, em grupo, procurem produzir sons que os agradem. Depois que 

tentem tocar uma música com os sons da Caixa e, finalmente, que apresentem sua música 

utilizando a Caixa.  

 

Etapa 5  

 Utilizando a Caixa e o que aprenderam sobre sons diferentes os alunos podem ser 

incentivados a apresentar uma música em uma data comemorativa (Dia das Mães, ou outra data 

comemorativa da escola). Para isso eles devem escolher a música, ensaiar e apresentar.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em uma semana de aula.  

 

Projeto 2 

 

Título: Roleta Musical: jogando com os gêneros musicais 

Série/ano: 5° ano do Ensino Fundamental 

Justificativa 

 Segundo a BNCC, na unidade temática música, de 1° a 5° ano,  uma das habilidades a 

serem desenvolvidas é “identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.” (BRASIL, 2018, p.202) Para 

desenvolver essas habilidades propomos o projeto roleta musical para que o aluno pesquise, 

aprenda a historicidade e distinguir os diferentes gêneros musicais.  
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 Existem inúmeros gêneros musicais no mundo, mas o interessante é que o aluno consiga 

perceber os principais gêneros da sua cultura, como eles se formaram e como se diferenciam 

dos outros gêneros. Assim ele poderá percebê-los em seus espaços de circulação e abrangência 

de penetração social.  

 

Objetivo geral 

Reconhecer a origem de diferentes gêneros musicais, percebendo-os em seu contexto 

social-histórico de surgimento e difusão. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Passar o vídeo “O que são gêneros musicais”, disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfhtQYI1DTU  

 Fazer uma roda de conversa para discutir os dados do vídeo e perceber o que os alunos 

entenderam sobre gênero musicais. Exemplificar apresentando alguns gêneros musicais 

diferentes aos alunos.  

 Propor que os alunos pesquisem sobre gêneros musicais específicos. Os gêneros para a 

pesquisa podem ser pré-determinados (rock, pop internacional, sertanejo, MPB, etc.) pela 

professora ou deixados livres para que o aluno, em grupo, pesquise sobre a história do gênero 

musical, suas especificidades, exemplos de músicas e os artistas principais do gênero.  

 

Etapa 2 

 Socializar as pesquisas, mostrando as músicas e artistas de cada gênero para os outros 

grupos. Cada grupo deverá apresentar um resumo de sua pesquisa que será repassada aos outros 

grupos. Deixar que os alunos apontem de que gênero musical, músicas e artistas mais gostam. 

Esse momento proporciona a oportunidade de apresentar seus gêneros e suas descobertas aos 

outros grupos.   
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Etapa 3 

 Propor aos alunos um jogo que utilize os gêneros musicais: a roleta musical. A roleta 

poderá ser montada por grupos.   

 

Montando a roleta musical 

Material: 1 caixa de pizza grande redonda (ou um prato de bolo grande de papelão ou outro 

material redondo); cola quente; papel colorido, tesoura, grampo para fixar.  

 Marcar o centro da caixa e subdividir o espaço em 10 casas, depois cortar papeis de 

cores diferentes para cada casa e colar. Em cada espaço da roleta deverá ser colado uma faixa 

com um gênero musical diferente. Perfurar o centro da caixa, cortar uma seta com papel preto 

e fixar com um grampo para que possa rodar.   

 

Imagem ilustrativa. Produzida pela aluna pesquisadora, 2019. 

 

Etapa 4 

 Explicar as regras do jogo:  
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Cada grupo terá um mestre de cerimônias que rolará a roleta e, ao cair num gênero 

musical, deverá reproduzir (via celular) uma música que pertença ao gênero musical. Na ordem 

sorteada de participação, cada aluno do grupo terá sua vez para, em 5 segundos, pensar de quem 

é a música ou compositor. Ganha o aluno que acertar mais compositores.  

 Num segundo momento o campeão de cada grupo disputará com os outros grupos e 

aquele aluno que for o vencedor deverá ganhar um prêmio.  

Observação: As músicas a serem utilizadas no jogo podem vir de uma lista produzida 

pelos alunos ao fazerem as pesquisas sobre gêneros musicais e seus artistas mais 

representativos.  

 

Etapa 5 

Propor a montagem de um painel com os gêneros musicais e apresentação para a 

comunidade escolar.  

Para tanto a turma deverá montar um convite para ser enviado aos pais, que pode ser 

virtual ou físico. No caso de virtual, utilizar os recursos do laboratório de informática e o melhor 

convite será enviado ao WhatsApp dos pais. No caso de físico, discutir o layout e montar os 

convites, dando preferência a utilização de material reciclável, criatividade e materiais 

diferenciados.  

Cada grupo fará um painel com o gênero musical pesquisado, apresentando também os 

artistas mais conhecidos do gênero. O painel poderá ser feito de diferentes materiais, utilizando 

a criatividade e inventividade dos alunos. O painel será afixado e cada grupo deverá apresentar 

músicas com o gênero estudado, para isso a escola deve disponibilizar som, data show ou outros 

instrumentos que sejam necessários.  

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em 7 aulas, mas poderá ser estendido de 

acordo com a necessidade e interesse da turma. 

 

Referências 
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BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf Acesso em: 25 out. 

2018. 

 

O PAPEL DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Débora Cristina Rodrigues de Moura57 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Contação e recriação de contos clássicos 

Ano: 3º ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

Este projeto foi montado para que os alunos mostrassem outras formas de interpretação 

de uma história lida, ou seja, uma história não precisa ter só um final. Além de usar a 

imaginação, os alunos podem se expressar, usar a sua realidade para recriar contos com finais 

diferentes. 

 Para isso, o ponto de partida deve ser uma contação de histórias feita pelo professor. 

Mas não é só ler uma história, o professor deve dispor de várias técnicas para prender a atenção 

do aluno durante a contação e fazer com que ele entenda tudo o que está sendo lido. O educador 

pode usar fantoches, teatro, etc., deve olhar diretamente nos olhos dos alunos, dialogar com 

eles, trazer os alunos para dentro da história.  

 A contação de histórias em sala de aula, traz para os alunos muitos significados, tanto 

para aprendizagem, como afetivo e emocional. Para Gazola (2019), 

As histórias instruem – ao enriquecer o vocabulário infantil, amplia seu mundo 

de ideias e conhecimentos e desenvolve a linguagem e o pensamento. [...] As 

 
57 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

debinhacrm@hotmail.com 
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histórias recreiam, distraem, descarregam as tensões, aliviam as sobrecargas 

emocionais e auxiliam, muitas vezes, a resolver conflitos emocionais próprios. 

Exemplo: por alguma razão, uma criança é repreendida pela mãe. Não 

podendo reagir diretamente à “agressão”, identificará a “agressora” na pessoa 

má do conto. A história funcionará, dessa forma, como antídoto na solução de 

seus problemas infantis. Será um fator importante na procura do equilíbrio 

emocional. (GAZOLA, 2019, p. 01) 

 

Objetivo geral  

Capacitar o aluno a utilizar sua criatividade e vivência para perceber que uma história 

de contos literários pode ser relida e repensada a partir da contemporaneidade.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

O professor vai escolher uma história clássica (Ex: Os três porquinhos), sentar os alunos 

mais perto dele e fazer a contação, usando critérios para uma boa leitura e contação de histórias. 

Em seguida, irá fazer uma roda de conversa com os alunos, instigá-los a pensar quais outros 

finais aquela história poderia ter. Anotar as ideias no quadro, depois montar um cartaz com as 

ideias levantadas e fixar na sala. 

 

Etapa 2 

 Levar para sala uma outra versão da história dos Três porquinhos e ler para os alunos. 

Uma possibilidade é o livro “A verdadeira história dos três porquinhos”, que conta a história a 

partir do olhar do Lobo sobre os acontecimentos, mostrando que ele não é mau.  
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Imagem ilustrativa. Acervo da aluna, 2019. 

 

Fazer uma roda de conversa e apontar que as histórias clássicas podem ser relidas sobre 

um novo olhar, mudando o narrador, mudando a percepção da história a partir de um dos 

personagens, reescrevendo o final, dando finais diferentes e alternativos para a história.   

O professor vai propor uma oficina de recriação dos contos, explicar a finalidade, e os 

objetivos da oficina.  

 

Etapa 3 

O professor vai dividir a sala em grupos, com 4 ou 5 alunos em cada. Cada grupo vai 

escolher uma história, ler, discutir que outro fim poderia levar aquela história. Quais recursos 

vão usar para recriar e contar a história.  

O grupo deve ler a história, discutir como recontaria e montar a sua versão inicial para 

ser apresentada ao professor. Cabe a ele mediar a construção das histórias apontando que todo 

conto de fadas deve ter um valor moral e ético, percebendo se a nova versão tem começo, meio 

e fim e se a história pode ser melhorada.   

 

Etapa 4 

Os grupos vão recriar a história de forma escrita, com o auxílio da correção dos erros 

de ortografia da professora. Após terminar de escrever, os alunos vão usar a criatividade para 
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ilustrar a história, usando tinta, giz de cera, lápis de cor, recortes, etc. Como a história será 

digitada, os alunos podem optar por ilustrá-la por meio dos recursos digitais.  

 

Etapa 5 

O professor vai acompanhar os alunos na montagem e confecção dos livros, pois estes 

serão expostos em uma feira ou noite literária. O livro poderá ser impresso ou digital.  

Em seguida, os alunos devem decidir como vão contar a história, por meio de um teatro, 

fantoches, etc. 

 

Etapa 6 

Cada grupo vai apresentar sua história e explicar por que escolheu aquela história; o 

professor ao final pode dar o feedback das histórias, conversar com os alunos a respeito dos 

valores que as histórias apresentaram.  

 

Etapa 7 

O professor e os alunos irão montar uma feira ou amostra literária dos seus contos, para 

que os pais, professores e outros alunos da escola possam participar e ler as suas histórias. 

Antes do dia do evento, os alunos devem montar um convite físico ou online para os 

pais e convidados. A montagem do convite deve ser livre e deixar que as crianças fluam sua 

criatividade.  

No dia do evento o professor deve explicar os objetivos do projeto, expor os livros dos 

alunos e fazer o momento da contação das histórias.   

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser executado ao longo de um mês letivo.   

 

Referências 
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GAZOLA, André. Contação de histórias – o guia definitivo. Disponível em: 

https://www.lendo.org/guia-definitivo-contacao-historias/ Acesso em: 25 mar. 2019.  

 

Projeto 2 

 

Título: Valores éticos e morais dentro e fora da escola 

Ano: 2º ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

 Este projeto foi pensado a partir dos valores que as crianças devem adquirir e usar para 

sua vida cotidiana. As crianças enfrentam problemas com inimizades, conflitos de 

personalidade, e devem aprender a lidar com essas situações. Cabe ao professor aproveitar todos 

os espaços e tempos para trabalhar valores como a amizade, que não se pode fazer bullying com 

o colega, que se deve ter respeito com o próximo, etc., ou seja, discutir e aplicar valores éticos 

e morais com os alunos na escola e fora dela. 

 

Objetivo geral  

 Conscientizar o aluno sobre a importância dos valores éticos e morais na vida de cada 

um. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

 O professor vai iniciar a aula fazendo uma sondagem com os alunos, se eles sabem o 

que são valores e qual a importância deles. Enfatizar que, como seres humanos, devemos 

valorizar a amizade, respeitar as diferenças e promover uma cultura de paz dentro e fora da 

escola 

 

Etapa 2 

 Passar o filme “O Extraordinário”. Nesse filme uma criança com uma doença rara, que 

desfigura seu rosto, vai pela primeira vez a escola e sofre diferentes tipos de preconceito. Em 
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seguida, fazer uma roda de conversa para ver o que os alunos discutam o que aprenderam com 

o filme, o que o ator principal sofria na escola, como ele lidou com tudo isso e qual a lição 

podemos tirar com o filme.  

Depois da roda de conversa ler contos que frisem os valores morais, como por exemplo: 

“As coelhinhas que não sabiam respeitar”, que trata da necessidade de se respeitar o outro e 

pedir desculpas. Esse conto está disponível em: https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-

lazer/contos-infantis/as-coelhinhas-que-nao-sabiam-respeitar-conto-para-criancas/. Trabalhar 

com os alunos a questão dos valores mencionados no conto.  

 

Etapa 3 

 Construir com os alunos uma lista com duas colunas. De um lado as atitudes erradas que 

não entram nos valores éticos, como: bullying, racismo, preconceito, violência, etc. E do outro 

lado os valores positivos como: respeito ao próximo, companheirismo, amizade, saber ouvir, 

etc. Discutir o significado de cada um com os alunos, perguntar se eles conhecem outros valores 

negativos e positivos.  

Dividir a turma em grupos e montar painéis com os valores negativos e positivos. Deixar 

que os alunos usem a criatividade para construir os painéis.  

 

Etapa 4  

 O professor vai dividir a sala em grupos e pedir que cada grupo crie uma história a partir 

de valores éticos e morais. O gênero da história fica a critério do grupo, pode ser história em 

quadrinhos, contos, poesia, etc. Cada grupo vai escolher um tema, pesquisar respeito e depois 

montar uma história.  

 O professor deve acompanhar cada trabalho para tirar as dúvidas e auxiliá-los na escrita, 

ortografia e ilustração dos trabalhos. Depois de corrigidas as histórias devem ser digitadas e 

ilustradas. A ilustração pode ser a mão, com colagem ou utilizando imagens da internet.  

 As histórias podem ser agrupadas em um livro ou apresentadas individualmente.  

 

Etapa 5 
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 Para a culminância do projeto, os alunos devem montar um convite para a comunidade 

escolar para comparecerem ao Dia dos valores éticos e morais. O convite pode ser virtual ou 

físico, independente do modelo deve ser montado pelos alunos com o auxílio da professora e 

enviado aos pais e familiares.    

 

Etapa 6 

 Para o Dia dos valores éticos e morais, a turma exporá seus painéis e histórias. Também 

podem montar uma peça ou dança que fale sobre os valores positivos que devemos adotar para 

ter uma cultura de paz dentro e fora da escola. Durante a apresentação algumas das histórias 

montadas pelos alunos podem ser lidas para as pessoas presentes.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser executado ao longo de dois meses letivos.   

 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ALUNOS DE 4 E 5 ANOS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Danubia Procopio da Silva58 

Dra. Tania Nunes Davi (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

Título: Diversidade cultural e tolerância na Educação Infantil  

Ano: 5 anos – Educação Infantil. 

 
58 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 

danubia.procopio.81@hotmail.com 



354 

 

Introdução  

 Na fase da Educação Infantil é que se deve começar a trabalhar temas como respeito a 

diversidade cultural, racial e social assim como a necessidade de tolerância entre os diferentes. 

As crianças, em geral, não são preconceituosas, elas aprendem com pais e familiares 

comportamentos preconceituosos que precisam ser retrabalhados na escola para que se crie uma 

cultura de paz e respeito ao outro.    

Na fase da Educação Infantil tudo é confuso, difícil de expressar. Por isso é preciso estar 

atento aos comportamentos, sentimentos e falas das crianças para intervir quando detectar falas 

ou ações que apontem para os diferentes tipos de preconceito que podem se manifestar na 

escola.  

O RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) afirma sobre a 

temática do respeito à diversidade:  

 

Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em 

suas diferenças e particularidades precisa estar presente nos atos e atitudes dos 

adultos com quem convivem na instituição. Começando pelas diferenças de 

temperamento, de habilidades e de conhecimentos, até as diferenças de 

gênero, de etnia e de credo religioso, o respeito a essa diversidade deve 

permear as relações cotidianas. [...] Ao lado dessa atitude geral, podem-se 

criar situações de aprendizagem em que a questão da diversidade seja tema de 

conversa ou de trabalho. (BRASIL, 2020, p. 41) 

 

 Logo, a escola deve disponibilizar tempos e espaços para que o respeito a diversidade 

seja trabalhado e vivenciado pelos alunos. 

 

Objetivo geral 

Apresentar a temática do respeito à diversidade para os alunos de 5 anos da Educação 

Infantil levando-os a refletir sobre o preconceito racial.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Contação de história 
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A professora escolherá uma metodologia de contação de histórias59 e fará a contação do 

livro: Meninos de todas as cores, de Luisa Ducla Soares. Esse livro conta a história de um 

menino branco que, ao viajar pelo mundo, descobre e fica amigo de crianças de todas as cores 

e percebe que cada cor tem uma característica e é importante para um mundo diversificado.  

A professora poderá utilizar o livro impresso ou acessar diferentes sites que 

disponibilizam a história online como: http://mimosdeinfancia.blogspot.com/2017/12/historia-

completa-meninos-de-todas-as.html 

Após contar a história a professora deve mostrar o livro e deixar que os alunos 

manuseiem e vejam as ilustrações. 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://pt.slideshare.net/dequinha/meninos-de-todas-as-cores-

4482590 Acesso em: 14 mar. 2020. 

 

Fazer uma roda de conversa sobre o livro, perguntando: o que entenderam da história, 

que meios de transporte Miguel utilizou para fazer a sua viagem pelo mundo; quais os nomes 

dos amigos que ele conheceu; apontar que no Brasil temos meninos e meninas de todas as cores 

e que não precisamos viajar pelo mundo para perceber que somos coloridos e que devemos 

respeitar as diferenças, etc. 

 

 
59 Existem inúmeras metodologias de contação de histórias que o professor poderá escolher: varal de história; 

avental de histórias; fantoches; dedoches, etc. O educador deve escolher aquela que melhor se adapte aos interesses 

da turma, faixa etária e a história que irá contar.   

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fdequinha%2Fmeninos-de-todas-as-cores-4482590&psig=AOvVaw0mNpf7CcXQawdn4JqpO_Zb&ust=1584274680967000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjl4KP5megCFQAAAAAdAAAAABAD
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Etapa 2: Atividades com o livro 

 Nesse momento o professor levará atividades a partir da história contada no livro. Essas 

atividades podem ser feitas em sala de aula ou em casa.   

 

Atividade 1: Colorindo os meninos 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/408209153716566867/ Acesso em: 14 

mar. 2020 

 

Atividade 2: Ligue o nome do menino a sua cor 

Miguel  Preto 

Flor de Lótus Vermelho 

Lumumba Castanho 

Pena de Águia Branco 

Ali-Babá Amarelo 

 

Atividade 3: Completando as falas 

 Complete a fala de cada personagem com a sua cor correspondente 

Miguel É bom ser ____________________ como o açúcar tão doce; o leite tão 

saboroso e a neve tão linda.  

Flor de Lotus É bom ser ________________ porque é a cor do sol, do girassol e da areia da 

praia. 

Lumumba É bom ser _________________ como a noite, como as azeitonas, como as 

estradas que nos levam a todas as partes 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F408209153716566867%2F&psig=AOvVaw0mNpf7CcXQawdn4JqpO_Zb&ust=1584274680967000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjl4KP5megCFQAAAAAdAAAAABAY
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Pena de Águia É bom ser ______________________ da cor das fogueiras, da cor das cerejas 

e da cor do sangue bem encarnado. 

Ali-Babá É bom ser ______________________ como a terra do chão, os troncos das 

árvores, é tão bom ser como o chocolate. 

 

Atividade 4: Meios de transporte 

Pinte apenas os meios de transporte que Miguel utilizou para viajar 

e conhecer os meninos de todas as cores 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.espacoeducar.net/2014/09/semana-do-

transito-atividades-sobre.html Acesso em: 14 mar. 2020 

 

Atividade 5: Desenho dos personagens 

Imagine e desenhe cada um dos amigos que Miguel 

conheceu em sua viagem pelo mundo 

Flor de Lótus 

Lumumba 

Pena de Águia 

Ali-Babá 

 

Etapa 3: Recontar a história do livro 
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 Após fazer as atividades a professora poderá recontar a história (com outra metodologia) 

ou passar o vídeo “Meninos de todas as cores - Varal de Histórias”, disponível no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=whrqcs6R8Pw 

 Pedir aos alunos que enumerem coisas que eles gostem que sejam brancas, amarelas, 

vermelhas, preta, castanhas. Mostrar que as cores, assim como as pessoas aparecem em 

diferentes coisas na natureza e na nossa casa.  

Pedir que os alunos olhem a sua volta e vejam que cada um na sala tem uma cor diferente 

e que a cor da pele não é responsável pela pessoa ser boa ou má, amiga ou não, mas sim o 

caráter, o que se tem por dentro. Assim, devemos respeitar as diferenças e ser amigos de todos 

pois, o que torna o mundo melhor é a diversidade de cores.  

  

Etapa 4: Confeccionar imagens dos personagens para recontar a história 

 Os alunos devem confeccionar imagens dos personagens do livro, colorindo-os de 

acordo com a história. As imagens podem ser apenas corpos genéricos ou cada um poderá 

imaginar o personagem e colorir de acordo com a cor de cada um.   

Depois formar grupos de cinco alunos e pedir que eles recontem a história de acordo 

com o que aprenderam. O reconto da história não precisa seguir exatamente o que o texto do 

livro, os alunos podem criar novas falas e personagens. O importante é que eles percebam que 

a diversidade de cores deve ser respeitada.  

Ao final da apresentação dos recontos da história cada grupo deverá colar seu 

personagem em um painel com o globo terrestre ou o mapa do Brasil. 

 

Cronograma  

Esse projeto foi desenvolvido para ser executado em uma semana letiva. 

 

Referências 

BRASIL. RCNEI -  Conhecimento de mundo. Vol. 3 Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf Acesso em: 08 mar. 2020.  
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SOARES, Luísa Ducla. Meninos de todas as cores. São Paulo: Nova Gaia, 2010. 

 

Projeto 2 

 

Título: Por uma cultura de paz na escola 

Ano: alunos de 4 ou 5 anos da Educação Infantil 

Introdução 

A Lei 13185, de 06 de novembro de 2015, institui o Programa Nacional de Combate à 

intimidação sistemática (bullying) conceitua o bullying, no art. 1, parágrafo 1 como:    

 
todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre 

sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou 

mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e 

angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes 

envolvidas. (BRASIL, 2019) 

 

Com o bullying deve-se ficar atento pois o alvo costuma ser uma criança deslocada das 

demais, que pode ou não por este mesmo motivo ser retraída e ter baixa autoestima tanto em 

casa quanto na escola. Costuma ocorrer também com alunos novatos. Muitas vezes é por este 

motivo que é tão difícil o pequeno discente que sofre bullying começar a reagir.  

O bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo e acontece não só 

em escolas, mas também em universidades, vizinhança, local de trabalho e muitas vezes dentro 

até mesmo da própria família. Devemos aprender a lidar com o bullying da maneira correta 

para evitar a ocorrência de tragédias, sejam elas físicas, emocionais ou psicológicas.  

A escola deve desenvolver projetos que combatam o bullying em todas as faixas etárias 

buscando construir uma convivência pacífica entre os alunos, uma cultura de paz que 

acompanhe tanto os agressores quanto os agredidos por práticas de bullying na escola e nas 

redes sociais.  

 

Objetivo geral 
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 Apresentar ações que levem os alunos a refletir sobre a necessidade de uma convivência 

pacífica entre eles e da construção de espaços de amizade, empatia e companheirismo.  

 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Contação de história 

Contar a história “Uma joaninha diferente”, da autora Regina Célia Melo. Disponível 

em: http://atividadesinfantilp.blogspot.com/2018/09/livro-uma-joaninha-diferente.html     

Existem inúmeras metodologias para a contação de história, a professora poderá utilizar 

fantoches ou um tapete de histórias para fazer a contação. 

 

Imagem ilustrativa do livro Uma joaninha diferente, da autora Regina Célia Melo. Disponível em: 

http://gutarocha.blogspot.com/2012/06/uma-joaninha-diferente-uma-joaninha.html Acesso em: 19 abr. 

2020.  

 

 A história desse livro mostra uma joaninha que não tinha pintinhas e que era excluída pelas 

outras joaninhas. Depois de contar a história fazer uma roda de conversa com os alunos para 

perceber o que eles entenderam da contação. O professor não deve se esquecer que existe um 

desenho infantil (Lady Bug) em que a super heroína usa uma roupa de joaninha e que os alunos 

vão querer fazer o link entre a história e o desenho.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgutarocha.blogspot.com%2F2012%2F06%2Fuma-joaninha-diferente-uma-joaninha.html&psig=AOvVaw3IhfO6g5PrR4slyRXMs3bw&ust=1587325179837000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCDv57d8ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Pedir que os alunos recontem oralmente a história e que inventem um outro final para 

ela.  

 Fazer uma atividade de colagem com o tema Joaninha diferente. Essa atividade deve 

mostrar Joaninhas com pintinhas e sem pintinhas.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: http://emeipeterpan.blogspot.com/2014/06/hora-do-conto-

uma-joaninha-diferente-fe.html Acesso em: 19 abr. 2020 

 

 Uma variação poderia ser pintura com mão de joaninhas 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/485262928586557053/ Acesso em: 19 

abr. 2020 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Femeipeterpan.blogspot.com%2F2014%2F06%2Fhora-do-conto-uma-joaninha-diferente-fe.html&psig=AOvVaw1D8H6oPR55vlqEG2FsKPEm&ust=1587324500471000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDU9t_a8ugCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F485262928586557053%2F&psig=AOvVaw0FYmw5x5w-zSPgHpu0YMrj&ust=1587324885223000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDO7KLc8ugCFQAAAAAdAAAAABAV
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 Tanto com uma ou com outra atividade o professor deverá observar que os alunos devem 

construir joaninhas com e sem pintinhas e até mesmo outros personagens da história como o 

besouro preto e o pássaro pintor.  

 

Etapa 2: Atividades com o tema joaninha 

 Mandar atividade para casa com o tema joaninha. A atividade pode ser na área de 

alfabetização ou de matemática 

 

Etapa 3: Refletindo sobre a história A Joaninha diferente e o bullying 

Pendurar a atividade de colagem com a Joaninha diferente. Ensinar a música Joaninha 

pequenina (se quiser passar o vídeo da música disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYLN7BlVyts) 

Joaninha pequenina 

Que gosta de brincar 

Voa de flor em flor 

E não para de cantar 

Dó ré mi,fá sol lá 

Joaninha não para de cantar 

Dó ré mi,fá sol lá si 

Quando eu te vejo não paro de sorrir 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/elias-becky/joaninha-pequenina/ 

 

 Perguntar: Qual a diferença entre a Joaninha diferente e a Joaninha dessa música: a 

joaninha da música está feliz, provavelmente porque tem amigos e a Joaninha diferente está 

triste pois as outras Joaninhas não brincam com ela. Perguntar se eles gostariam que os colegas 

não brincassem com eles por serem diferentes, por não terem pintinhas, se essa atitude é boa ou 

não. Apontar que tem crianças que batem nas outras, que dão apelidos, que fazem piadinhas e 

que isso não é uma coisa boa, pois colegas devem respeitar um ao outro. Perguntar se eles 

sabem como chama a ação de bater no colega, de intimidar, de dar apelidos: bullying.   

 Mostrar que o que a joaninha diferente sofreu era um tipo de bullying e que o bullying 

deixa o colega triste. Discutir o que se deve fazer para não deixar o colega triste, para que todos 

sejam amigos uns dos outros.  
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 Fazer uma lista das atitudes que os alunos levantarem, depois o professor irá fazer 

cartões com as atitudes que os alunos propuseram e ler com eles. Obs.: O cartão deve ter apenas 

uma palavra para que os alunos consigam ler e acompanhar como: respeito; amizade; carinho; 

alegria, etc.  

 

Etapa 4: Montando um painel das atitudes positivas  

 Para montar o painel das atitudes o professor poderá utilizar a criatividade juntando 

joaninhas e os cartões: numa árvore das atitudes; um jardim das atitudes; um tapete que depois 

seria afixado na parede ou um cartaz das atitudes positivas. O importante é que os alunos 

participem da atividade e que eles vejam e sejam relembrados constantemente das atitudes de 

amizade que devem ter para como os colegas.  

 Como sugestão faríamos joaninhas de fundo de garrafa pet, de diferentes tamanhos e 

cores, pintadas umas com pintinhas e outras sem e montaríamos um jardim com as joaninhas e 

os cartões com atitudes.  

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://artesanatocomgarrafapet.net/joaninhas-com-reciclagem-de-

garrafa-pet/Acesso em: 19 abr. 2020 

 

Etapa 5: Montar uma apresentação teatral 

 Para fazer uma apresentação teatral da história A Joaninha diferente a professora poderá 

pedir aos alunos que inventem um novo final que aponte as atitudes de amizade que devemos 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fartesanatocomgarrafapet.net%2Fjoaninhas-com-reciclagem-de-garrafa-pet%2F&psig=AOvVaw0L-8liga7rHgLhMKYAAnE8&ust=1587384553771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj_xOC79OgCFQAAAAAdAAAAABAN
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ter com os colegas. A peça poderá seguir a história do livro, e depois cantar a música e mostrar 

as palavras levantadas pelos alunos.  

 Os alunos que forem fazer as joaninhas da história terão fantasias de joaninha que podem 

ser confeccionadas pelos próprios alunos: a fantasia pode ser uma capa em formato de asa com 

pintinhas para as joaninhas, uma capa sem pintinhas para a Joaninha diferente e assim por 

diante. Os outros alunos que vão cantar e apresentar as atitudes podem usar máscaras de 

joaninha confeccionadas com papel colorido e colagem. 

  

 Etapa 6: Apresentação da peça aos pais  

 Montar um convite coletivo com os alunos para enviar aos pais. Esse convite pode ser 

físico ou virtual disponibilizado no WhatsApp da turma.  

 No dia da apresentação mostrar os objetivos do projeto e apresentar a peça aos pais e 

responsáveis.  

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas. 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO PRÁTICA EDUCATIVA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

                                                     

Jordanna Maria Luiza Rosa60  

Me. Neusa Rosa Naves (Orientadora) 

 

Projeto 1 

 

 
60 Graduada do curso de Pedagogia 2020. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. E-mail: 

jordannaluiza12@hotmail.com 
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Título: A educação e o senso moral por meio da contação da história – Pinóquio 

Ano: Educação Infantil 4 e 5 anos 

Introdução  

A Contação de Histórias é uma ótima ferramenta para podermos educar. A Educação 

consiste, muitas vezes, em criar valores a serem absorvidos, valores que têm significado na 

construção social da criança e que serão positivos em uma vida adulta de qualidade e respeito, 

a si e aos outros, à sociedade como um todo.  

A escolha da história Pinóquio tem por objetivo trabalhar o tema da Mentira no universo 

infantil. Considerando a história Pinóquio como uma fábula, podemos, através de sua utilização 

em sala de aula, discutir os malefícios existentes no ato de mentir e de como, moralmente, a 

criança tem a obrigação de escolher entre o bem e o mal, entre a boa ação e a ação ruim e, 

assim, absorver os valores morais contidos na fábula. 

 
A moral contida nas fábulas é uma mensagem animada e colorida. Uma estória 

contém moral quando desperta valor positivo no homem. A moral transmite a 

crítica ou o conhecimento de forma impessoal, sem tocar ou localizar 

claramente o fato. Isso levou a pensar que essa narrativa da moralizante nasceu 

da necessidade crítica do homem, contida pelo poder da força e das 

circunstâncias. (GÓES, 1991, p. 144) 

 

Para a construção de valores no universo infantil da criança, em seu imaginário da noção 

de certo e errado, as fábulas poderão causar um impacto positivo, levando a criança a 

internalizar valores que ajude em sua formação e integração com o presente, com as noções de 

honestidade e correspondência humana afetiva.  

A história Pinóquio irá nos levar pelos caminhos de integração da criança com seu 

universo primeiramente lúdico, e , depois, moral e prático. 

As aventuras de Pinóquio é um livro publicado no final do século XIX pelo Italiano 

Collodi, cujo verdadeiro nome é Carlo Lorenzini. O conto apresenta uma narrativa que 

apresenta a coragem, a lealdade, a honestidade e as virtudes que ajudam as crianças a 

construírem seu mundo imaginário através do pensamento e suas atitudes, a caminho do 

desenvolvimento da moralidade infantil. As obras de Collodi sempre ganharam destaque por 

sua influência pedagógica. 

Pinóquio era um boneco de madeira que desejava ser uma criança de carne e osso. 

Gepeto foi seu criador, mas foi pela varinha mágica de uma fada que ele ganhou vida. O 

bonequinho de madeira desejava goza de todas as coisas boas de um menino de verdade. Para 

tanto, acabou contando algumas mentiras aqui, outras ali, mas sem a intenção de magoar. 
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Após ter passado por alguns percalços em função das mentiras que contou, Pinóquio 

aprende a importância de sempre falar a verdade. No final da história, o protagonista é agraciado 

com um presente em seu primeiro aniversário: a fada o transforma em um menino de verdade. 

Assim como Pinóquio, as crianças não têm maldade na hora que deixam de falar a 

verdade. No entanto, não significa que podemos ignorar as mentirinhas das crianças. O que 

deixamos de lado agora, na fase de desenvolvimento, pode resultar em grandes problemas lá na 

frente. 

 

 

Objetivo geral 

  Estimular a criatividade e desenvolver a postura crítica e a moral infantil para 

valorização da ética. 

 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento de nosso projeto se dará através da explicação e informações de 

como as etapas serão orientadas. 

 

Etapa 1 – Investigação do cotidiano das crianças que participarão da aula. 

Em um primeiro momento, faz-se necessária uma investigação do cotidiano das crianças 

no seu ambiente escolar e familiar. Feita esta investigação, iremos construir as formas mais 

sensíveis e indicadas para iniciar o projeto. 

 

Etapa 2 – Levar as crianças à biblioteca para conhecer o livro Aventuras de Pinóquio. 

Fazer um passeio com as crianças até a biblioteca é muito importante para que elas 

aprendam como são armazenados os livros, sua disposição nas prateleiras e sua organização. 

Assim, propomos uma integração entre a criança e o ambiente de leitura e propiciando a criação 

de laços afetivos com a biblioteca.  

 

Etapa 3 – Em sala de aula contação da História Pinóquio de forma oral. 

A contação da história se dará em uma rodinha em que as crianças ficarão todas voltadas 

para a professora com o livro nas mãos. A professora conduzirá a contação de forma dinâmica 

e divertida, interpretativa e lúdica, para que a criança a internalize. 
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Etapa 4 – Fazer uma roda e, através de perguntas e respostas, estimular a interpretação das 

crianças em relação à História. 

Em um segundo momento, as crianças serão estimuladas a recontar a história. 

As expressões das crianças no reconto das histórias serão observadas pela professora 

como também o trabalho inicial com a letra inicia do prenome por meio do trabalho com  as  

letras iniciais dos prenomes das crianças iniciando com P de Pinóquio 

 

Etapa 5 – Escrever um bilhete coletivo.  

 Com a orientação da professora os alunos irão produzir um bilhete coletivo direcionado 

aos pais para enviar materiais recicláveis para a confecção de fantoches. Serão necessários 

materiais como meias, botões, canetinhas, retalhos ou fios de lã, entre outros materiais.   

 É importante ressaltar que todos os materiais serão obtidos do modo mais sustentável 

possível, utilizando produtos já usados em casa pelos alunos ou em um pedido por parte da 

escola aos demais alunos e colaboradores. 

 

Etapa 6 – Confecção dos fantoches 

  Dividir a turma em pequenos grupos para que cada grupo possa confeccionar os 

personagens da História com a ajuda da professora.  

Dividir a turma em grupos e estimulá-los a trabalhar em conjunto é uma prática que 

deve ser adotada desde a mais tenra infância, pois, como adultos, terão que desenvolver esse 

tipo de trabalho. 

Cada grupo tem a responsabilidade de construir um personagem em forma de fantoche 

e escolher quem será a criança a portá-lo na apresentação, bem como escolher quem será o  

narrador, estimulando mais ainda o trabalho em grupo. 

 

 

Etapa 7 – Trabalhando com os fantoches. 

Cada grupo deve apresentar ao outro seu personagem construído. Seu fantoche deverá 

ter características internas e externas na apresentação de cada grupo. 

Notando que é muito importante observar como os grupos interagem interna e 

externamente e o entrosamento entre alunos do mesmo grupo e dos grupos entre si, dando a 

dimensão da construção da unidade para a realização do trabalho final. 

Em outro momento, iremos construir a história a ser apresentada, separando cada grupo 

por ordem de apresentação. Deixar com que as crianças elejam quem estará com o fantoche e 
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quem contará a história, quem segurará o pano para a apresentação, fará com que cada um 

encontre uma responsabilidade para si e para o grupo, criando a noção de participação em 

grupo. 

Após a história contada e personagens prontos, trabalhar a ideia de que a mentira não 

compensa e de que falar a verdade sempre traz benefícios. 

 

Etapa 8 – Ensaiar a apresentação da história em um palco improvisado. 

Para finalizar, ensaiar a apresentação dos fantoches várias vezes até que o professor e 

os alunos sintam segurança para apresentar aos pais.  

 

Etapa 9 - Apresentação do teatro de fantoches durante a reunião de pais na escola próximo ao 

Primeiro de Abril – dia da Mentira. 

Por fim, as crianças apresentarão o teatro de bonecos em reunião dos pais e professores, 

de preferência, perto do primeiro de abril, enfatizando a questão da mentira e de seus problemas. 

 

Cronograma 

 O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas.  

 

Referências 

GÓES, Lucia Pimentel. Introdução à literatura infantil e juvenil. 2. Ed. São Paulo: 

Pioneira, 1991. 

 

 

Projeto 2 

 

Título: O lúdico por meio da contação da história – Branca de Neve e os sete anões 

Ano: Educação Infantil – Turma 4 e 5 anos 

Introdução  

A literatura infantil através da Contação de Histórias é uma maneira interessante e 

prazerosa para levar a criança a desenvolver a imaginação, suas emoções e sentimentos de 

forma lúdica e significativa.  

O papel de despertar sensações nas crianças pode ser totalmente alimentado pela 

Contação de Histórias em uma finalidade de educar a criança para o mundo e no mundo que a 

cerca. Vieira (2003, p. 8) destaca que: 
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Desde os primórdios da humanidade, contar histórias é uma atividade 

privilegiada na transmissão de conhecimentos e valores humanos. Essa 

atividade tão simples, mas tão fundamental, pode se tornar uma rotina banal 

ou representar um momento de excepcional importância na educação das 

crianças.   

 

Para a formação de qualquer criança, de seu imaginário e criatividade, bem como da sua 

realização como sujeito do seu mundo, ouvir muitas e muitas histórias é um caminho muito 

interessante. Por meio dos livros e contos infantis, a criança desenvolve a importância de ouvir, 

contar e recontar histórias, bem como reforça seu interesse pelo livro e pelo universo que há 

dentro dele. A literatura infantil é uma peça fundamental para o desenvolvimento da criança e 

de sua sensação de pertencimento ao universo lúdico e principalmente ao mundo da leitura. A 

contação de história é a ferramenta pela qual a criança fará o elo do fantástico e do prazeroso 

com o livro. 

 

Na maioria dos casos, a Escola acaba sendo a única fonte de contato da criança 

com o livro e, sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso 

maior com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de prazer. 

(MIGUEZ, 2000, p. 28). 

 

Objetivo 

 Estimular a criatividade, desenvolver a imaginação, a fantasia e valorização das 

expressões. 

 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento de nosso projeto se dará através da explicação e informações de 

como as etapas serão orientadas. 

 

Etapa 1 – Investigação do cotidiano das crianças que participarão da aula. 

Em um primeiro momento, faz-se necessária uma investigação do cotidiano das crianças 

no seu ambiente escolar e familiar. A partir desta investigação, iremos construir as formas mais 

sensíveis e indicadas para começar nosso exercício. 

 

Etapa 2 – Levar as crianças à biblioteca para conhecer o livro da história que será contada.  

O ato de levar as crianças à biblioteca é um modo interessante de mostrar a elas o espaço 

físico, sua beleza, seus cheiros e as disposições dos livros. Isto se faz necessário para que, desde 
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e início e com reforços periódicos, aquele grupo de crianças se familiarize com o ambiente, 

construa memória e laço afetivo para desenvolver nelas a paixão pela leitura e pelo local. 

 

Etapa 3 – Em sala de aula contação da História, Branca de Neve, por meio de um guarda-chuva 

ilustrado. 

A contação da história Branca de Neve e os sete anões se dará através do uso de um 

guarda-chuvas lúdico. Utilizando um objeto já conhecido das crianças em forma de brincadeira 

poderá reforçar as ligações e construções mentais no imaginário desse público, a transformar a 

contação da história em um processo divertido e dinâmico. 

 

Imagem ilustrativa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Dh8R1xV-Zrc 

Acesso em: 21 abr. 2020 

 

Etapa 4 – Sentar em roda e descobrir conjuntamente os pontos de curiosidade e interpretação 

das crianças em relação à História. 

Ouvir as crianças sobre a impressão que tiveram da história e de como eles 

internalizaram as informações é muito interessante, podendo mostrar, em forma de roda, uma 

participação ativa dos pequenos no processo criativo. Serve também para poder traçar um 

diagnóstico da interação do infante e de seu desenvolvimento. 

Notando que é muito importante, tanto para os alunos quanto para o mediador a aplicar 

a contação de histórias, o entrosamento entre eles, dando a dimensão da construção do sujeito 

de sua própria vida no mundo da criança. 

A interação é de extrema importância na Contação de Histórias, para que os sujeitos 

envolvidos, a partir de uma determinada História, trabalhem juntos construindo uma nova 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDh8R1xV-Zrc&psig=AOvVaw1N17Mq1Z0_dWdkJjVAuyt2&ust=1587558791764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj3z8fD-egCFQAAAAAdAAAAABAG
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narrativa em que o professor incentive e provoque a criança a ser sujeito da sua própria 

educação. (SILVA; DAVI, 2019) 

 

Etapa 5 – Trabalhando a história 

a) Contar juntos aos alunos quantos anões estão fazendo parte da história.  

b) Trabalhar os encontros consonantais em palavras que estão na história como: Branca, 

madrasta, bruxa, etc. 

c) Trabalhar as expressões dos anões (Zangado, Feliz, Atchin, etc.) com as crianças e os 

significados de cada uma. 

d) Cantar a música da Branca de Neve e os sete anões: “eu vou, eu vou, pra casa agora...” 

  Colocar as crianças para cantar e andar como os anões da história fizeram, imaginando 

o ambiente em que se desenvolvia a história e abrindo a possibilidade de pensar espacialmente 

a ida dos anões para casa. Desta forma, poderemos propor um desenho livre em que eles narrem 

pictoricamente como se dá a sua própria ida para casa, como se ele fosse um anãozinho e a 

casa dos anões fosse a sua. 

 

Etapa 6 – Trabalho com pinturas e construção de gorros e laços dos personagens da história. 

Em outro momento, faremos um trabalho com as pinturas e as confecções dos gorros 

dos anões, a capa da bruxa e laços da Branca de Neve e dos sete anões. Dessa forma, os alunos 

entram dentro da história, participam ativamente da construção dos seus significados e ainda 

podem externalizar a informação anteriormente internalizada. 

Todos os acessórios devem ser feitos com material reciclável. 

 

Etapa 7 – Dramatização: Ensaiar uma Dramatização da história para os pais 

Propor uma dramatização e construção de uma pequena peça teatral em que eles 

representarão os personagens, bem como o ambiente (árvores, lagos, folhas e folhes).  

Os ensaios deverão permitir que as crianças se sintam seguras nos seus personagens e 

auxilia na desinibição dos alunos mais retraídos.  

 

Etapa 8 – Apresentação do teatro para as outras turmas da escola. 

Depois de ensaiada a peça para que os alunos memorizem e se divirtam no processo, 

iremos apresentar a dramatização em um encontro com as outras turmas da escola. 
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Cronograma  

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em duas semanas letivas.  

 

Referências 

MIGUEZ, Fátima. Nas arte-manhas do imaginário infantil. 14. ed. Rio de Janeiro: 

Zeus, 2000. 

 

 

VIEIRA, Isabel Maria de Carvalho. O papel dos contos de fadas na formação do imaginário 

infantil. Revista Criança. São Paulo: Ed. Caleidoscópio, 2003. 

 

 

A LITERATURA INFANTIL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Maria Andreza Martins Dutra61 

Me. Conceição Aparecida Alves Paulino (Orientadora)  

 

Projeto 1 

 

Título: O prazer da literatura 

Ano: 3° ano do Ensino Fundamental 

Introdução 

Esse projeto visa trabalhar a Literatura Infantil de modo que faça os alunos se 

interessarem pela mesma. A literatura infantil pode ser um importante instrumento de 

alfabetização, que permite ao aluno utilize sua imaginação e desenvolva suas habilidades de 

leitura e escrita.  

 

Objetivo 

 
61 Graduada do curso de Pedagogia 2019. UNIFUCAMP, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

mariandrezamartins@hotmail.com 
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Disponibilizar tempos e espaços para que a Literatura Infantil seja utilizada como uma 

estratégia de alfabetização e letramento.   

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Levar para a sala diferentes livros de Literatura Infantil. Fazer uma roda de conversa e 

questionar se o aluno gosta ou não de ler, se conhece os autores de literatura infantil do Brasil, 

etc. Mostrar ao aluno que ler é muito importante para a aprendizagem de diferentes conteúdos. 

Propor aos alunos a participação no projeto O prazer da literatura. 

 

Etapa 2 

  Disponibilizar livros de literatura para a turma. Cada aluno vai escolher um de sua 

preferência, levar para a casa e ler. A cada semana o aluno escolherá um livro diferente que 

deve ser resumido e o ilustrado. 

 

Etapa 3 

  Após a leitura do livro escolhido, o aluno deverá apresentar uma ilustração e um resumo 

com suas palavras, juntamente com um final diferente para os personagens ou a história.  

 

Etapa 4 

  A ilustração, o resumo e o final alternativo da história vão compor uma coletânea 

individual que será exposta ao final do projeto para a comunidade escolar, no fim do semestre 

letivo.  

  A coletânea deverá ser apresentada em forma de Caderno de bordo, mostrando as 

atividades desenvolvidas. Para tanto a professora deve corrigir a parte escrita, levar os alunos 

para o laboratório de informática para digitarem os resumos e os finais alternativos para serem 

organizados na coletânea final.  
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Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido ao longo de um semestre letivo. 

 

Projeto 2 

 

Título: História em quadrinhos 

Ano: 4° ano do Ensino Fundamental 

Introdução  

O projeto foi escolhido com o fim de tornar a leitura mais prazerosa e divertida, pois o 

gênero quadrinhos e bastante colorido e chamativo, fazendo com que chame a atenção dos que 

estão entrando no mundo das letras. 

 Ramos aponta que “os quadrinhos são, sem dúvida, um riquíssimo material de apoio 

didático. Sendo bem trabalhado (o que poucas vezes acontece), propõem aos alunos um bom 

debate” (BARBOSA et al, 2014, p. 10) e proporciona oportunidade de trabalhar diferentes 

conteúdos com o aluno de uma forma criativa e prazerosa.  

 

Objetivo 

Estimular a leitura por meio do gênero textual quadrinhos. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Fazer uma roda de conversa e perguntar aos alunos quais personagens e histórias em 

quadrinhos que eles conhecem e gostam. Discutir se gostam de quadrinhos nacionais, como a 

turma da Mônica ou de internacionais, como os heróis americanos.  
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Etapa 2 

Pedir para os alunos trazer gibis de casa (quem tiver) e ter alguns gibis de reserva para 

emprestar aos alunos que esquecerem ou não tiverem.  Deixar que os alunos troquem os gibis 

entre si e leiam as histórias.  

 

Etapa 3  

Em dupla, pedir para os alunos pegarem um gibi, em seguida ler e depois fazer um 

desenho relacionado a história. 

Fazer uma lista das palavras mais difíceis que apareceram nos gibis lidos e depois fazer 

um ditado com essas palavras.  

 

Etapa 4  

  Propor que os alunos escolham um personagem que mais gostam e façam uma história 

em quadrinhos. Essa atividade pode ser feita em duplas, os alunos podem optar por fazer 

colagem de imagens, ilustrar a mão ou com imagens de computador (no laboratório de 

informática ou em casa) para compor a história. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCwaf7kJviAhWZIbkGHVn_BJkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.projetoescolaarteris.com.br%2Farquivos%2Fmostrar_destaque.aspx%3Fid%3D977&psig=AOvVaw0E30QyCDYCgFbLxaiSJwxR&ust=1557926312555728
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 Imagem ilustrativa. Disponível em: 

http://www.projetoescolaarteris.com.br/arquivos/mostrar_destaque.aspx?id=977 Acesso em: 

14 mai. 2019  

 

A professora deve orientar os alunos para que as histórias em quadrinho tenham lógica. 

Os alunos devem determinar o formato das histórias e o(s) tema(s) a ser(em) trabalho(s), como 

por exemplo: bullying, educação no trânsito, dia da árvore, dia das mães, etc.     

 

Etapa 5  

  Exposição das histórias em quadrinhos criadas pelos alunos para a comunidade escolar.  

 

Cronograma 

O projeto foi pensado para ser desenvolvido em um mês letivo.  

 

Referências  

BARBOSA, Alexandre et. al. (Orgs.) Como usar histórias em quadrinhos na sala de aula. 

São Paulo: Contexto, 2004. 

 

 

 


