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Contexto de Aplicação 
A Escola Municipal Parque da Mangueira, esta situada na cidade de Paraty, litoral sul do Estado

do Rio de Janeiro, em uma comunidade composta em sua maioria por cidadãos que atuam no

mercado de trabalho ligado a área turística, principal propulsor da economia do município.

A Unidade, conta com 26 salas, sendo: 1 de Artes, 1 de Reforço, 1 Biblioteca e 1 Laboratório de

Informática.

Atende cerca de 890 crianças de 07 a 14 anos de idade, distribuídos em turmas de 1º ao 5º ano,

regidos por 27 Professores, 3 Coordenadores, 1Diretor Adjunto e 1 Diretor Geral .

O Projeto Pedagógico que inspira essa apresentação, foi pensado para atender a turma de 2º

ano, 201, durante o 2º semestre de 2019.

A turma, composta por 25 alunos, tem como regente, a professora Éryka Azevedo, e será a

protagonista direta das atividades desenvolvidas nesse período.



Foco do projeto 
Mostrar aos alunos os inúmeros detalhes que caracterizam os animais pesquisados

e suas diferentes formas de vida, habitat, comportamento e função no ecossistema, foi
um dos principais focos da abrangência deste trabalho pois diante destas informações
pesquisadas e trabalhadas, desenvolveram-se inúmeras outras situações de
aprendizado que contribuíram significativamente para que todos evoluíssem
cognitivamente e apresentassem ganhos positivos no desenvolvimento do saber.

Diferenciar animais domésticos de animais silvestres compreendendo suas
características e percebendo as diversas peculiaridades de seus habitats, por
intermédio do exercício diário de pesquisas e interações coletivas em classe, ou fora
dela;

Descrever suas peculiaridades e relacioná-las ao ambiente em que vivem,
produzindo assim materiais diversos de registro com informações que possibilitam o
exercício da leitura e escrita, além de mobilizar a socialização e oralidade no exercício
de trocas de informações diversas;



Justificativa do projeto 

O projeto se desenvolveu face ao interesse dos alunos na vida de uma família de
corujas que habitam o pátio da escola e de lagartas que, algumas vezes se
aglomeram na parede externa da sala de aula, além das pequenas árvores
distribuídas pelo espaço, tornando o local um habitat de pássaros e demais aves
pequenas que se aproveitam de seus galhos.

A vida dos animais e dos animais sempre tem boa aceitação entre as crianças e
desperta enorme interesse nas informações geradas, o que facilita muito o processo
de ensino aprendizagem, fornecendo ao professor diversos mecanismos de trabalho e
desenvolvimento de habilidades cognitivas.

Diante do tema de trabalho adotado, inúmeras situações foram criadas e o
exercício do aprendizado extrapolou as paredes da sala de aula, fornecendo diversos
motivadores para o desenvolvimento de atividades que envolveram todas as
disciplinas e contribuíram efetivamente para o sucesso do trabalho pedagógico.



Desenvolvimento/Tecnologia

Após a proposta de trabalho, os alunos iniciaram a fase de pesquisa em livros e
internet, momento este em quer inúmeras informações foram adquiridas e
geraram muitas reflexões por parte dos pequenos.

A turma se engajou em pesquisas de campo, onde observam diariamente as aves
que vivem nas árvores do pátio da escola, como por exemplo uma família de
corujas que já é considerada mascote da Unidade.

A professora Éryka proporcionou também o contato dos alunos com um peixinho
de aquário que foi levado para a sala de aula e se tornou o “xodó” das crianças
que registravam peculiaridades de seu comportamento.

Além disso, os alunos realizaram uma visita a Fazenda Bananal, propriedade
localizada na parte rural da cidade e puderam ter um contato mais concreto com
alguns animais, vivenciando na prática o que estavam aprendendo em sala de
aula.



Registros de desenvolvimento do  projeto

Com a proposta lançada, teve 
início a fase de pesquisas para 

aquisição de inúmeros 
conhecimentos.

Os alunos tiveram contato com 
informações proporcionadas por 
diversos meios, como internet, 
livros, pesquisas e observações 

em campo (pátio da escola), além 
de terem contato direto com 

animais, podendo observá-los no 
cotidiano de sala de aula. 

Pesquisas em livros e internet Observando  a coruja do pátio da escola

Registrando o comportamento de um peixinho de aquário trazido 
para a sala de aula pela professora



Registros de desenvolvimento do  projeto

Aula passeio 
realizada para 

auxiliar na 
consolidação dos 

aprendizados 
adquiridos por 
intermédio da 

vivência concreta 
do tema 

trabalhado.



Registros de desenvolvimento do  projeto

Finalização do projeto, com 

apresentação aos pais e responsáveis,  

das ações e aprendizados adquiridos 

durante as etapas desenvolvidas.

Festa do Dia da Família na Escola.



Recursos utilizados para realização do projeto 

 Material escolar diverso;

 Computador para pesquisas na rede de internet;

 Biblioteca com acervos diversos que envolvam o tema trabalhado;

 Aula passeio com visita a fazendas e locais que possibilitem o contato direto com
animais de diversas;

 Montagem de terrário com vidro, terra, minhocas, plantas e pedra;

 Aquário com peixes;

 Cartazes;

 Poesias;

 Textos informativos;



Avaliação e Resultados

Tem se observado todo o processo de interação e construção do conhecimento, a participação em

todas as atividades propostas e desenvolvimento da leitura e escrita, fomentados pelas situações

pedagógicas criadas através do tema trabalhado.

Serão avaliadas as participações efetivas das crianças, o envolvimento nas situações

vivenciadas por intermédio de cada atividade aplicada, sendo lúdica, oral, interativa ou escrita,

percebendo-se e registrando o desenvolvimento do saber que cada possa apresentar.

O fechamento das atividades desenvolvidas acontecerá na Mostra Pedagógica da escola, onde

também será avaliado o comportamento dos alunos diante daqueles que visitarão seu trabalho.

Enquanto as crianças discursam sobre o que aprenderam e apresentam seus novos

conhecimentos aos demais, estão sendo avaliadas levando-se em conta todas as suas assimilações e

formas de representá-las.



Conclusões
Sem dúvidas os objetivos deste projeto atingiram seu êxito ao proporcionar aos
alunos da turma 201 uma diversidade de conhecimentos e informações que
enriqueceram ainda mais suas bagagens cognitivas e foram além das paredes de
sala de aula.

As experiências vivenciadas pelas crianças desenvolveram em cada um enorme
carinho e respeito pelos animais e suas características diversas, além de auxiliar na
evolução clara e evidente da oralidade e da escrita por intermédio das etapas de
registro, apresentação, debates, trocas de conhecimentos e tantas outras situações
de aprendizado suscitadas pelo tema desenvolvido.

O projeto gerou resultados acima do esperado e ofereceu um excelente “gancho”
para que no próximo ano, realize-se uma sequência de atividades e experiências
que poderão oferecer ainda mais enriquecimento a bagagem cognitiva de cada
uma dessas crianças, tornando- as ainda mais preparadas para vivenciar o mundo e
suas riquezas naturais.
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