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Prezado (a) Professor (a):

A Itaipu Binacional por meio da Divisão de Educação Ambiental em parceria com o setor de 

Ciência e Educação do Parque Tecnológico Itaipu, desenvolveu um kit com quatro Guias Pedagógicos, 

para que sejam utilizados como material de apoio e base para a visita institucional às instalações da 

Usina e suas Estruturas Educadoras -Ecomuseu e Refúgio Biológico Bela Vista.

O kit é composto pelas seguintes cartilhas:

• Educação para a Sustentabilidade: as experiências pedagógicas dos professores do Oeste do 

Paraná;

• Conhecendo o Território por meio do Ecomuseu de Itaipu;

• Segurança de Barragens: a experiência da Itaipu Binacional;

• Educação para a Conservação da Biodiversidade no Refugio Biológico Bela Vista.

O conteúdo da cartilha “Educação para a Sustentabilidade: as experiências pedagógicas dos 

professores do Oeste do Paraná” apresenta práticas desenvolvidas por professores dos municípios 

da região Oeste do Paraná, os quais são resultados de um processo de formação pedagógica 

realizado em 2019, que buscou sensibilizar os profissionais da educação através de conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável e Metodologias Ativas no território.

Na Cartilha “Conhecendo o Território por meio do Ecomuseu de Itaipu” você, professor (a), 

terá a oportunidade de realizar um percurso completo no Ecomuseu, refletindo as possibilidades de 

utilização dos seus espaços, acervos e patrimônios, para a potencialização de processos educativos e 

de integração escola-Ecomuseu.

O material de “Segurança de Barragens: a experiência da Itaipu Binacional” trás informações 

sobre a Usina Hidrelétrica, seu histórico, formação, segurança e monitoramento da barragem, além 

de dados sobre a geração de energia.

Em “Educação para a Conservação da Biodiversidade no Refúgio Biológico Bela Vista” será 

possível conhecer toda a estrutura física e pedagógica que o Refúgio Biológico oferece, que vão além 

de suas trilhas.

Todas as cartilhas trazem sugestões de conteúdos pedagógicos, das mais diversas disciplinas, 

para que você, professor (a), possa estudar com seus alunos, antes, durante e até mesmo depois de 

sua visita à Itaipu, ao Ecomuseu ou ao Refúgio Biológico Bela Vista.

Para informações sobre o agendamento das visitas institucionais, acesse: www.itaipu.gov.br/

turismo/visita-tecnica-institucional.

 Boa leitura!
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INTRODUÇÃO
A cartilha tem por objetivos apresentar práticas desenvolvidas por professores de sete (07) 

municípios da região Oeste do Paraná, sendo: Boa Vista da Aparecida, Cantagalo, Catanduvas, 

Diamante do Sul, Ibema, Lindoeste e Santa Lúcia.

A ação ocorreu no ano de 2019, nos meses de junho a novembro, sendo um dos objetivos 

do Convênio Educação Ambiental, Ciências e Sustentabilidade, firmado entre Itaipu Binacional e 

Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, para sensibilizar sobre conceitos de Desenvolvimento Sustentável 

e Metodologias Ativas no território. Ao total, 327 professores foram formados presencialmente. O 

projeto de formação pedagógica atuou de forma interdisciplinar com base no currículo Básico para 

a Escola Municipal da região oeste do Paraná, integrando os conteúdos de ciência, matemática, 

língua portuguesa e a temática transversal Meio Ambiente. Em 2020, três municípios também serão 

contemplados com o processo formativo, sendo Campo Bonito, Brasilândia do Sul e Foz do Iguaçu.
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A formação de professores apresentou a abordagem metodológica, pautada principalmente 

no ensino por investigação com a temática Sustentabilidade. As metodologias ativas de ensino, 

tem potencial para ser uma ferramenta importante no processo interdisciplinar, promovendo o 

desenvolvimento de competências como a observação dos fenômenos, a tabulação de dados, 

os questionamentos sobre o ambiente que os cerca, por meio de reflexões. Para estas ações se 

concretizarem é fundamental a ação ativa do professor, sendo sujeito sistematizador, organizador e 

mediador dos conteúdos na escola, pela práxis, as sócios interações entre estudantes que apresentem 

a argumentação para a construção de uma alfabetização científica. O professor como mediador 

destas relações, deve estabelecer com que os estudantes busquem justificativas para suas hipóteses.

Cabe ressaltar que as propostas didáticas são sensibilizações, para a reflexão de mudanças 

didáticas, e que o professor por meio de suas reflexões, ampliem seus recursos para a prática e 

aprendizagem dos seus alunos.

A formação de professores contou com carga horária de 50 horas, distribuídos em 16 horas 

de encontros presenciais, acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem com leituras teóricas para 

a contextualização dos temas abordados, realização de práticas na escola e a finalização com a 

apresentação dos resultados em uma mostra pedagógica. Nas primeiras práticas, os materiais 

ficaram sobrepostos sobre a mesa, na qual, precisavam pensar estratégias pedagógicas para utilizar 

com os alunos, mediada pelas formadoras do processo, gerando um processo de autonomia na 

elaboração das atividades. Neste momento, foi positiva a interação dos grupos com os materiais, 

as atividades trouxeram fenômenos naturais explicados pela ciência, relacionando com o cotidiano 

e o desenvolvimento sustentável. No segundo momento, foi abordada a aprendizagem criativa 

na resolução de problemáticas ambientais, os professores precisavam criar e idealizar possíveis 

tecnologias do futuro, representações de produção de alimentos de formas mais sustentáveis e 

cidades verdes. Os materiais que antes eram peças de montar, papelão, tinta, se materializaram em 

maquetes, com o objetivo de se trabalhar a criatividade na resolução de problemas e o manipulável 

planificando novas ideias, sendo competência importantes a serem sensibilizadas. Importante 

ressaltar a importância da autonomia dos professores nestas atividades, com reflexões importantes 

que cabe ao mediador realizar.

Para conhecer mais sobre esta Abordagem Metodológica, consulte a 
cartilha Estação Ciências na Escola: Abordagem Didática do Ensino por 
Investigação.

Dica:
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O segundo encontro presencial foi realizado depois de uma semana, para que os professores 

pudessem pensar nas possibilidades de atividades e analisar os encaminhamentos curriculares do 

semestre, realizando os fechamento dos planos pedagógicos que seriam aplicados na escola. O 

objetivo é que a formação de professores pudesse apresentar um produto prático, estendo as ações 

do processo formativo para os estudantes dos municípios participantes.
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Esta cartilha tem por objetivos partilhar as experiências e ser uma forma de recurso para outros 

professores que desejam contemplar em suas práticas a educação ambiental de forma interdisciplinar 

e investigativa.

Uma boa leitura.
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Nome: Dayane Dantas Barbosa de Ramos, Ivone 
Chapraski Dias e Cleverson Adriano Campos de 
Ramos.
Turma: 3ª ano - B, Pré II e Educação Física.
Escola: Octávio Simioni – Ibema/Paraná.

Conteúdos programáticos/disciplinas:
Matemática: Grandezas e medidas: valor, Adição e 
Subtração: ideia de juntar e ideia subtrativa, Trata-
mento de informações: gráficos e tabelas
Língua portuguesa: Anúncios publicitários, Rótulos, 
Entrevista, Adequação ao tema, Formas de aquisi-
ção e acesso aos textos; Diversos suportes da es-
crita;
Ciências: Saúde do ser Humano: hábitos alimenta-
res, aditivos e alergias, Hábitos de higiene, Alimen-
tação saudável.
História Geografia: Consequências ambientais de-
correntes das transformações. Alimentos naturais e 
industrializados
Educação Física: Movimentos fundamentais bási-
cos, Percepção corporal e espacial, cultura corporal 
e saúde, jogos em linha, jogos em círculo.

Problematização:
Como é produzido o plástico? Qual o impacto 

que as embalagens podem causar ao meio am-
biente se descartadas de forma inadequada?

IBEMA
ANUNCIANDO A SUSTENTABILIDADE

Materiais: Materiais escolares, materiais recicláveis, 
transporte para pesquisa de campo, recursos mul-
timídias.

Objetivo geral:
4Destacar a importância da coleta seletiva, por 
meio dos rótulos realizando atividades pedagógicas 
de registro e lúdicas, bem como a utilização dos 
recipientes vazios para o resgate de brincadeiras 
antigas e alternativas. Destacar junto aso alunos a 
importância. Posteriormente destinar os brinquedos 
e materiais descartáveis arrecadados para um pro-
fissional da cidade que faz a coleta, demonstrar a 
importância deste trabalho para a sociedade e meio 
ambiente.

Objetivos Específicos:
4Compreender a utilização dos recursos naturais 
para a produção de rótulos e embalagens e seus 
prejuízos ao realizar o descarte incorreto das mes-
mas.
4Reconhecer os elementos prejudiciais à natureza.
4Estimular a curiosidade e analisar diferentes infor-
mações encontradas em rótulos.
4Compreender a relação entre anúncio, consumo 
e a produção de lixo.
4Proporcionar aos alunos a compreensão de que 
embora o consumo seja algo próprio de nossas vi-
das precisa ser consciente.
4Discutir e levantar hipóteses referentes ao des-
carte das embalagens.
4Reforçar atitudes de cuidado com o espaço e o 
meio ambiente.
4Incentivar as práticas de reutilização de materiais 
alternativos sempre que possível.
4Compreender a importância de uma alimentação 
saudável.
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4Promover a conscientização da importância da 
reciclagem para o meio ambiente.
4Conscientizar e valorizar os profissionais que tra-
balham com materiais descartáveis.

Desenvolvimento:
Iniciar o projeto por meio de questionamen-

tos, tais como: que tipo de embalagem vem em 
seus lanches e nas coisas que vocês mais gostam? 
(espera-se que os alunos respondam, plástico.) De 
onde vem e como são produzidos os plásticos? (re-
cursos naturais), Sabem quanto tempo um plástico 
leva para se decompor pelo meio ambiente.

A partir destes questionamentos propor diver-
sas atividades envolvendo a utilização de rótulos de 
forma interdisciplinar dentre as quais:

Resgate de brincadeiras com materiais alter-
nativos: bola de meia; bets ( com latas ou garra-
fa pets); escorrega no barranco (caixa); jogo da 
velha humano (garrafa pet); pé de lata (latas de 
alumínio); pular tábua; pesquisa no laboratório de 
informática sobre ideias de brinquedos produzidos 
com material alternativo; jogos da memória com ró-
tulos e alfabeto com rótulos. Bem como atividades 
de registro em sala de aula tais como: momentos 
de conversas dirigidas e relato de experiências por 
parte dos alunos, cartaz classificando os rótulos e 
produtos, trajetória dos produtos (da produção ao 
consumo), pirâmide alimentar com rótulos embala-
gens, leitura de rótulos e interpretação de informa-
ções, mini mercado trabalhando cédulas e moedas, 
pesquisa online de valores das marcas, atividades 
online, assistirem a curta metragem: ilha de lixo no 
pacífico. Associado ao trabalho com rótulos e emba-
lagem relacionar os conteúdos as questões relativas 
a anúncios publicitários, propagandas e consumo 
proporcionando aos alunos ampliação de sua visão 
e conscientização em relação ao consumo cons-
ciente e em consequência a menor produção lixo. 
Para tanto serão sugeridas as seguintes atividades: 
Apresentação de anúncios publicitários retirados de 

revistas, leitura e discussão de textos: Eu, etiqueta 
de Carlos Drummond de Andrade, construção do 
boneco ilustrativo feito de materiais alternativos e 
suas roupas serão feitas a partir decolagem de lo-
gomarcas, invenção de um produto e propaganda 
para serem apresentadas aos demais alunos em 
uma tv feita de caixa de papelão. Como fechamen-
to do nosso projeto realizaremos a arrecadação de 
materiais recicláveis envolvendo todos os alunos do 
respectivo período e os materiais utilizados no de-
correr do projeto e ao realizar a pesquisa de campo 
que será a visita e a compreensão da prática da 
reciclagem, como: separação e classificação, cuida-
dos com questões de higiene, instrumentos e fer-
ramentas utilizadas pelo profissional e relação custo 
e benefícios do trabalho. A visita será realizada com 
um profissional, um morador da cidade o qual tira 
seu sustento a partir da coleta e venda de materiais 
recicláveis. Por fim será feita a doação dos materiais 
recicláveis arrecadados no local.

Referências Bibliográficas:
- Associação dos municípios do oeste do Paraná-A-
MOP. Departamento de educação. Currículo básico 
para escola publica Municipal educação infantil e 
ensino fundamental- anos iniciais. 2015
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Relato de Experiência
Relato da professora Dayane Dantas Barbosa 

de Ramos.
O projeto “Anunciando a sustentabilidade” que 

se iniciou em sala de aula tendo como base oscon-
teúdos: anúncio publicitário e rótulos e depois se 
expandiu para o descarte de embalagens, recicla-
gem e reaproveitamento destes materiais atendeu 
a todos os objetivos propostos sendo que sua im-
plementação foi além das expectativas com a par-
ticipação ativa dos alunos. Um dos elementos que 
facilitou a aplicação do projeto foi poder conciliar 
os conteúdos que precisavam ser trabalhos neste 
trimestre com a ideia do projeto, conseguindo arti-
cular deste modo a teoria e a pratica com êxito. As 
turmas que participaram do projeto 3ª- B e Pré II-A 
juntamente com suas regentes e com o professor 
de Educação física, não demonstraram dificuldades 
em compreender e participar das atividades pro-
postas, sendo que algumas atividades foram rea-
lizadas de forma individual com seus professores 
regentes ou da disciplina e outras juntando as duas 
turmas envolvidas. Embora a maioria das atividades 
se deram de forma prática, fator que por si só cha-
ma a atenção, a atividade de coleta e seleção dos 
materiais recicláveis para a doação a um profissio-
nal que trabalha e tira seu sustento da venda dos 
mesmo teve um destaque e um entusiasmo maior 
por parte dos alunos. Todos se empenharam em 
trazer materiais recicláveis ao longo da execução do 
projeto, demonstrando cuidado e preocupação em 
trazer os materiais limpos e secos, armazená-los 
de forma organizada, cobrança das mudanças de 
hábitos por parte das famílias conforme relato dos 
alunos, etc. No dia marcado para a visita e pesquisa 
de campo ao barracão de recicláveis com doação 
dos materiais arrecadados e conversa com o pro-
fissional ficaram atentos as explicações do senhor 
Itacir, exploraram o espaço e fizeram questiona-
mentos pertinentes. Foi enriquecedor para profes-
sores e alunos , poder presenciar este momento a 
experiência de vida, os relatos, a simplicidade e ao 
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mesmo tempo a sabedoria de pessoas como 
o seu Itacir que prontamente nos recebeu e 
falou da importância deste trabalho para a 
cidade, para a natureza e para nós. Explicou 
e demonstrou situações relativas a coleta e 
seleção dos materiais recicláveis além dos 
conteúdos de sala de aula que só alguém que 
vive em entende do processo de reciclagem 
poderia acrescentar com por exemplo: que 
mesmo o material sendo selecionado como 
plástico, papel, vidro... ainda sim há diferença 
entre os materiais tanto em relação a recicla-
gem como em relação ao seu valor de mer-
cado( plástico transparente- plástico colorido, 
garrafas que são pet o outras não, papel co-
lorido e papel branco, etc.)Como fechamento 
de nosso projeto e após a visita o professor de 
Educação física juntamente com as regentes 
proporcionou atividades recreativas fazendo 
resgate de brincadeiras antigas por meio da 
utilização de materiais alternativos, como bets, 
escorregar no barranco com caixas de pape-
lão, corrida do saco, circuito com pneus, etc. 
foi realmente um dia muito agradável e pro-
veitoso em todos os aspectos humano, sociais 
e pedagógicos.
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Nome: Ana Paula de Castro Moura, Eraldo Carlos 
Silva, Tânia Oliveira Machado e Vanessa de Fátima 
Oliveira da Silva
Turma: 3ª ano- B, Pré II e Educação Física.
Turmas: infantil IV e 3º ano – Lindoeste/Paraná

Conteúdos programáticos/disciplinas:
Ciências: Empobrecimento de solo, adubação, 
sementes, partes das plantas, mudas, alimentação 
saudável, classificação das plantas.
Matemática: unidade, dezena, centena, dúzia, 
situação problema, raciocínio lógico, gráfico, tabela, 
medidas, altura, números, entre outros.
Português: Produção textual, gênero lista, ditado.
Geografia: clima, região, calendário de época e de 
plantio, territorialidade.
História: história de família, trazer conhecimento 
de casa, mundo, relatos de como avós ou pais 
cuidavam das plantas, socialização, valores...
Educação física: brincadeira STOP com nomes e 
letras iniciais de frutas, vamos passear na floresta 
enquanto seu lobo não vem, musicalização...
Artes: Cores, formas, linhas, desenho do pomar 
com texturas, tinta, coisas da natureza.

Problematização:
O que é um pomar?
Qual a importância das frutas?
Porque precisamos se alimentar das plantas?

Desenvolvimento da atividade/
experimentos:

Sustentabilidade na escola através do cultivo 
das árvores, proporcionarem a criança a experiência 
de acompanhar o crescimento e desenvolvimento 
de arvores frutíferas plantadas por elas. Desenvolver 
o senso de responsabilidade social e ambiental dos 
nossos alunos. Proporcionar momentos de reflexão 
junto a necessidade de preservação e mesmo de 
transformação dos espaços, afim de tornálas mais 
humanas e harmônicas, possibilitando reflexão 

LINDOESTE
PROJETO POMAR

individual e coletiva das questões ambientais. 
Desenvolver o sentimento de identidade e 
pertinência por parte dos alunos, em relação 
as árvores e nossas relações, culturais com seu 
cultivo. Demonstrar os alunos quais as vantagens 
e melhoria com os espaços verdes, alimentar o 
alunos.

1ª AULA: Passeio ao redor da escola com os 
alunos, explorar espaços com árvores frutíferas, 
fazendo perguntas como: “Ao ver um pé de goiaba, 
o que ela faz? O que nos trás de benefício? Fazer 
questionamentos: “ Você sabe o que eu posso fazer 
com essa fruta? Explicar as partes dela... No retorno 
a escola ler a história “ Fruta no pé” embaixo da 
árvore.
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2ª AULA: Passar documentário mostrando 
como é um pomar, logo após explorar o conhe-
cimento de mundo de cada um, quais as frutas 
que mais gosta, decidir o lugar o qual vamos im-
plantar nosso projeto, reconhecer o lugar.

3ª AULA : Trabalhar os tipos de solo, identi-
ficar qual seria o nosso, colocar terras em potes 
sendo elas de diferentes tipos, ex argila, fértil, 
pedra..Trabalhar as regiões em que as frutas pro-
duzem melhor. Pedir aos alunos que reservem 
mudas de arvores frutíferas em casa.

4ª AULA: Receber as mudas avaliando a 
classificando as variedades explicando os nomes 
das frutas e do pé, roda de conversa, o que dá 
para fazer com as frutas, quais as vitaminas que 
elas tem, se são saudáveis , para que serve em 
nosso corpo.

5ª AULA: Preparar o solo para plantar as 
mudas, limpeza do local. Realizar parceria com 
Emater, captar água da chuva, para regar as 
plantas do pomar, sentar embaixo da arvore da 
escola, contar a história do minhoco, explicar qual 
a importância das minhocas para a terra, logo 
após musiquinhas.

6ª AULA: Realizar o plantio e regar com a 
água captada, fazer salada de fruta no espetinho 
para degustação, trabalhando e incentivando em 
prol da alimentação saudável e zelar das arvores 
plantadas, pedir aos alunos que tragam receitas 
que sejam feitas a base de frutas, escolher duas 
receitas e produzir com todos os alunos.

Tempo estimado: 60 dias

Materiais: Enxada, regador, potes recicláveis, 
pá, bolsas, equipamentos eletrônicos, utensílio de 
cozinha, mangueira, caixa de água, bambu, pneu, 
tinta guache, cal, litros descartáveis, fantoches.

Dinâmica: Vídeos, documentários, brincadeiras 
e roda de conversa, histórias, entre outras.

Avaliação: Na avaliação deste projeto que 
acontecerá no decorrer do projeto, pretende-se que 
a criança crie novos hábitos alimentares, promover 
resgate histórico de colher a fruta do pé e comer 
embaixo dele, estimular a conscientização do 
ecossistema, a avaliação será feita com participação 
dos alunos no projeto.

Relato de Experiência
Relato da professora Ana Paula de Castro 

Moura
Trabalhar nas turmas do terceiro ano tendo 

como objetivo destacar a extrema importância do 
meio ambiente, o cultivo de árvores frutíferas, a ali-
mentação saudável o cuidado que devemos ter em 
nosso meio quanto à natureza. Pois, dessa forma 

teremos uma vida 
saudável, promoven-
do uma conscienti-
zação desde peque-
no, com hábitos e 
ações que possam 
vir a contribuir na 
qualidade da saúde, 
e educação, propor-
cionando assim, um 
futuro melhor para 
o ser humano e um 
ambiente escolar 
mais agradável. Tra-
balhamos de forma 
lúdica, através da 
história “João e o Pé 
de Feijão”.

Explorando vá-
rias atividades que 
pudessem remeter 
as crianças no pro-
cesso do conheci-
mento com o meio 
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alimentar, resgatando valores de uma alimentação 
saudável, e meio ambiente, partes das plantas, 
processo de plantio e cultivo, tipos de solo, além 
da atividade prática da germinação do feijão e a 
construção do pomar na escola. Os problemas e 
questionamentos quanto à forma como iríamos fa-
zer o pomar foi vindo dia a dia no planejamento 
deste projeto. Todavia, priorizamos as dificuldades 
que iríamos encontrar no processo do plantio de 
pés de frutas e de sua conservação. Pois a área, 
onde fizemos o plantio é de uma terra seca, ne-
cessitou ser adubada, maior parte do dia o sol 
bate a água para irrigar precisa ser puxada para 
manter os pés de frutas com vida, fazendo assim 
adequações com a realidade do terreno. Priorizei 
as dificuldades, vendo e analisando os problemas 
que encontramos mediante ao processo do plan-
tio das mudas frutíferas. Elaborando um projeto no 
qual necessita de algumas adaptações, improvisar 
ferramentas, também foi levado de casa esses ma-
teriais, pois como esse pomar fica dentro da ins-
tituição escolar, seu espaço tem que ser amplo e 
de fácil acesso ao público alvo que são os próprios 
alunos. Analisando detalhadamente o espaço para 
que todo dia possamos acompanhar o crescimento 
das mudas. Conforme o desenvolvimento do pro-
jeto, usei de uma metodologia que consistiu em 
atividades de intercomunicação e linguagem como: 
filme, contação de histórias, atividades impressas 

realizadas em sala de aula como linguagem plás-
tica. Sempre direcionado a história infantil o João e 
o Pé de Feijão. A germinação do feijão feita pelos 
alunos demonstra a atitude simples de um plantio 
em copo descartável, mas que serve de base para 
o conhecimento dos alunos quanto à necessidade 
do cuidado que devemos ter com todas as plantas. 
Principalmente com as quais que nos fornecem 
alimentos para termos uma alimentaçãocsaudável 
e sustentável para a escola assim que crescerem. 
Mostrar claramente as crianças que um simples ato 
de cultivar uma plantinha é fundamental para a so-
brevivência humana e melhorando sua qualidade 
de vida. Sendo assim, ações necessárias e ricas para 
nossa própria vida procurando entender os grandes 
valores que devemos dar a nossa natureza, dando 
sentido a nossa vida aqui na terra. Buscando inte-
ragir com as crianças uma ampla visão do quão 
importante os cuidados que devemos ter com o 
meio ambiente. Concluo que é de extrema necessi-
dade o aprendizado da prática feita pelos alunos no 
plantio das mudas frutíferas e a relação da natureza 
no ambiente escolar, formando assim, alunos mais 
capacitados, com crítica visível e com sabedoria de 
uma responsabilidade social e ambiental. Lançan-
do o olhar ao educando como parte indispensável 
para a construção de um meio ambiente, melhor 
e saudável.
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Nome: Andreia Lima Hartecof, Andressa M. Apª. Kron-

bauer, Claudete Alves, Eliane Lagos,

Francieli Morais, Marcia Curtis.

Turma: 1º, 2º e 3º Ano.

Escola: Escola Municipal Professora Maria Mayer

Conteúdos programáticos/disciplinas:
Os diferentes papéis no mundo do trabalho passado 

e presente. Debate e relato de experiências vividas, 

comunicação experiências vividas situadas no tempo e 

no espaço. Classificação, seriação, sequência, tabelas e 

gráficos. Preservação do meio ambiente. Confecção de 

brinquedos, utilidades e jogos.

Problematização:
Quais os problemas ambientais gerados pelo lixo ele-

trônico?

O que o estudante poderá aprender:

Objetivos gerais:
4Identificar as práticas sustentáveis para o descarte 

correto de resíduos;

4Perceber a necessidade de reduzir a produção de 

lixo, tornando o cotidiano mais ecologicamente correto.

Objetivos Específicos:
4Conscientizar e sensibilizar o aluno sobre a excessiva 

produção de resíduos sólidos;

4Identificar os destinos incorretos do lixo;

CATANDUVAS
O LIXO ELETRÔNICO E SUAS IMPLICAÇÕES
SOCIAIS E AMBIENTAIS

4Relacionar a destinação correta do lixo para evitar os 

problemas ambientais e sociais.

Desenvolvimento:
4Roda de conversa relato e debate sobre o lixo ele-

trônico e as suas implicações educativas sobre o tema;

4Pesquisa informativa, sobre os aparelhos eletrônicos 

antigos e atuais;

4Visita ao aterro sanitário;

4Será realizado na escola uma coleta onde terá um 

local específico para que os alunos, professores, funcio-

nários possam descartar o lixo eletrônico que esteja em 

sua casa, sem utilidades;

4Palestra com a Engenheira Ambiental do município 

sobre a conscientização do descarte correto;

4Divulgação nas redes sociais e na comunidade esco-

lar sobre o lixo eletrônico;

4Confecção de cartazes pelos próprios alunos;

4Campanha de coleta de lixo eletrônico em diversos 

pontos do município (escolas,

prefeitura, comércio);

4Classificar o lixo eletrônico juntamente com os alu-

nos separando- os de acordo com a sua composição;

4Confecção de brinquedos, utensílios e jogos educa-

tivos;

4O lixo eletrônico não utilizado na confecção de obje-

tos na escola será encaminhado à cooperativa do mu-

nicípio e o que não for reaproveitado pela cooperativa 

será encaminhado para uma empresa privada.

Materiais: Retroprojetor de imagens, filmes edu-
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cativos, laboratório de informática, lixo eletrô-

nico, caixa papelão, papel Kraft, pincel atômico 

e revista para recorte.

Avaliação: Avaliação será um processo 

continuo, através da participação da realiza-

ção das atividades propostas. Ela também 

será realizada por meio da oralidade, leitura 

e escrita.
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Referências Bibliográficas:
https://www.suapesquisa.com/o_que_e/lixo_ele-

tronico.htm (acesso dia 14/8/2019)

Relato de experiência
Relato da professora Andressa Aparecida Mül-

ler Kronbauer.

A escolha do tema “O LIXO ELETRÔNICO E 

SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS” e 

a problematização: Problema Ambiental gerado 

pelo lixo eletrônico com a degradação ambiental 

e as atividades investigativas, deu-se por meio de 

pesquisas e troca de ideias entre os integrantes do 

grupo. Durante a realização das atividades os alu-

nos demostraram interesse pelo assunto, aonde 

todos ficaram preocupados com o meio ambiente. 

Em relação às atividades propostas, os estudantes 

participaram de todas sem restrição, questionando 

o professor sobre seu descarte correto. O que nos 

chamou atenção foi o conhecimento prévio que 

eles tinham sobre o tema e o quanto a família co-

laborou com a coleta. O jogo da velha foi umas das 

atividades que mais chamou atenção dos educan-

dos, estimulando a concentração e o raciocínio lógi-

co. O maior desafio deste projeto foi o tempo para 

desenvolver e confeccionas os utensílios citados no 

plano de aula, como por exemplo, os brinquedos, 

sem contar que não conseguimos visitar o aterro 

sanitário, pois na nossa cidade não tem. O lixo de 

Catanduvas é destinado para outra cidade.
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Nome: Maicon André Icislowsk, Erondina das Ne-
ves Hartt e Terezinha Dambroso
Turma: 1° B, 1° C
Escola: Edirce Nenêve de Carvalho

Conteúdos programáticos/disciplinas:
Interdisciplinaridade entre as disciplinas de história, 
ciência, português, matemática, geografia e arte.
História: Meios de produção e resultados da pro-
dução.
Ciências: Animais microrganismo e ecossistema.
Geografia: Produção e transformações sócio histó-
ricas dos espaços
Português: Análise Linguística, escrita/produção e 
reescrita de texto de texto, ortografia ch, leitura, ora-
lidade, pesquisa, entrevista e convite.
Matemática: Sistema de numeração decimal, ideia 
de subtração, adição, multiplicação e divisão, figuras 
planas, gráficos, medida de massa e comprimento 
e sistema monetário.
Arte: Desenho, pintura e colagem, dobraduras, con-
fecção da metamorfose do bicho-da-seda.

Problematização:
História da sericicultura - A sericicultura tem a 

ver com nossa história?
Devido a maior parte da economia local dos 

pequenos agricultores ter como renda principal a 
sericicultura, no qual a maioria dos nossos alunos 
tem envolvimento direto com a produção, sentiu-se 
a necessidade de se trabalhar esse tema.

Objetivo Geral:
4Compreender a presença da sericicultura na so-
ciedade local, compreendendo nos âmbitos social, 
histórico, geográfico, financeiro e compreender 
como esses aspectos tem relação com os conteú-
dos.

DIAMANTE DO SUL
DE ONDE VEM A SEDA? DA FÁBRICA DE TECIDOS, 
DE UM ANIMAL, DE UMA PLANTA? VOCÊ SABE? 

Objetivos Específicos:
4Conseguir ler e escrever silabas complexas(ch).
4Identificar o local de produção, os objetos usados 
pela sericicultura.
4Produzir registros das transformações ocorridas 
no espaço, através de desenhos.
4Compreender o ciclo da vida em específico a me-
tamorfose da lagarta.
4Registrar como o ser humano se utiliza dos ani-
mais para subsistência.

Desenvolvimento:
Iniciar o projeto com uma roda de conversa, 

na qual será levado uma imagem de um bicho da 
seda, neste ponto será questionado os alunos oral-
mente sobre se eles conhecem a imagem, do que 
se trata e para o que serve, abrindo espaço de diálo-
go, deixando que os mesmo interajam e exponham 
suas experiências.

Após será convidado um técnico do município, 
que está envolvido com o acompanhamento da 
sericultura, este vira na sala e explicará o que é o 
bicho da seda e como ele é usado, este técnico irá 
acompanhar os alunos a uma visita em um galpão 
de produção de sericicultura, as lavouras, conhece-
ram os processos de alimentação de subida dos 
bosques e outros do oficio. Está vivita será preferen-
cialmente em uma propriedade de um dos alunos 
que a família desempenhe a função.

Após o retorno nas próximas aulas em artes 
será pedido que os alunos façam com massa de 
modelar representações dos bichos da seda.

Em português será conversado com eles como 
se escreve o nome “bicho da seda”, neste momen-
to será feito um estudo sobre a silabas complexa 
“ch”, com atividades após aprenderem a escreve 
bicho da seda eles faram placas para colocar ao 
lado de suas produções de massa de modelar, que 
ficará exposto.
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No segundo momento em geografia será pe-
dido que eles desenhem a propriedade que eles 
visitaram, barracão, plantação de amora e dentro do 
barracão, para demonstrar o espaço de produção, 
nomear cada espaço, explicar a função na proprie-
dade de cada espaço aos alunos. Em história de-
monstrar como o ser humano usa os animais para 
tirar sustento, e como ele muda o meio natural para 
se favorecer, usar como exemplo a sericicultura, le-
var a sala um casulo de bicho da seda, explicar que 
aquilo e o resultado da produção e quais produtos 
ele gera, conversar e explicar porque o ser huma-
no trabalha com sericicultura no âmbito financeiro, 
social e cultural, pedir que os alunos registrem os 
produtos que o bicho da seda pode produzir, pedir 
que registrem em desenho os instrumentos usados 
na produção da sericicultura e registre as modifica-
ções dos terrenos para esta produção.

Em ciências apresentar os processos de natu-
rais dos organismos ecossistema, demonstrar usan-
do o bicho da seda o processo de metamorfose, 
realizar um trabalho de dobradura e massa de mo-
delar para exemplificar a metamorfoses, explicar a 
diferença deste processo na natureza e na sericicul-
tura. Demonstra a divisão das plantas usando como 
base a amoreira da sericicultura, explicando cada 
parte (caule, raiz frutos e folhas, trazer um exemplar 
e conversar sobre o seu uso, plantio e consumo na 
sericicultura.

Material: Cartazes, massa de modelar, papel, 
lápis de cor, tinta guache, vídeo, etc.

Dinâmica: Visita a propriedade de produção 
de sericicultura.

Visita de técnico para palestra sobre sericicul-
tura

Rodas de conversas, com os alunos.

Avaliação: Será continua no decorrer das ativi-
dades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula.

Relato de experiência
Relato da professora Erondina das Neves Hartt
Iniciei a atividade investigando de onde vem a 

seda com as seguintes perguntas: De onde vem a 
seda? Da fábrica de tecidos, de um animal, de uma 
planta? Você sabe?

Através das perguntas foram surgindo várias 
respostas e questionamentos e muitas curiosidades 
sobre o assunto. O que chamou muito atenção dos 
alunos também foi a história do JONAS O BICHO 
DA SEDA. A história foi lida por mim após cada 
aluno recebeu uma página e foi feita a leitura em 
sequencia pelos alunos.

2º momento: assistimos um vídeo informati-
vo sobre o bicho- da- seda desde a matéria-prima 
até a comercialização e cada vez mais despertava a 
curiosidade dos alunos. ,Alguns já conheciam em 
partes sobre a produção até porque pais, parentes 
e vizinhos são sericicultores.

3º momento: os alunos fizeram uma pesquisa 
na escola de quantas famílias trabalhavam com o 
bicho-da-seda.

Após a pesquisa em sala de aula elaboramos 
gráficos com os alunos por turma, eles ficavam cada 
vez mais entusiasmados. Com ajuda dos técnicos 
representantes da Fiação da Seda BRATAC em nos-
so município conseguimos pontuar o número de 
produtores no mapa do município por comunidade 
e região. Usando o mapa com os alunos trabalha-
mos adição e subtração em situação problemas. 
Também localizamos a região onde centralizam 
o uso dos agrotóxicos. Confeccionaram o ciclo do 
bicho da seda e fizeram a sequência no caderno. 
Posteriormente produziram vários tipos de textos 
como; quadrinhas, poema e música. Também con-
feccionaram o bicho da seda em biscuit e introdu-
zimos a multiplicação usando os bichinhos. Cons-
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truímos o mural do bicho da seda onde os alunos 
pesquisaram curiosidades sobre o tema. Usamos 
um pé de amora para trabalhar as partes da planta, 
realização da fotossíntese e a importância da maté-
ria-prima e da industrialização.

Trabalhamos a ortografia ch com ditados de 
palavras, produção de textos e leitura. Fizemos uma 
visita a um barracão do bicho da seda com acom-
panhamento dos técnicos os quais fizeram pales-
tras sobre a produção. Ao concluir a experiência 
percebi que cada dia despertou mais o interesse 
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dos alunos pelos conteúdos trabalhados por ser da 
realidade deles. Houve grande adesão por parte 
dos alunos,a aprendizagem foi efetiva e com isso 
percebeu-se que a sensibilização quanto ao tema 
que é de suma importância na sociedade que estão 
inseridos, pois este conhecimento foi construído e 
vivenciado por eles,o conteúdo passado teve mais 
sentido e absorção por eles estarem estudando 
algo do cotidiano e entendiam o porque de estudar. 
Com isso conseguimos atingir o objetivo esperado.



Nome: Clarice Wilchack Pires, Marivete Mexko, 
Maria Kenhar Joay, Josélia Stronczek
Horongozo, Vera Lucy M. Hansen Kuiavski e Keli 
Mari Grade Wilchack.
Turma: da Educação Infantil até o 5º ano
Escola Rural Municipal Padre Gabriel Kluska - 
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Conteúdos programáticos/disciplinas:
Ações de Sustentabilidade/Ciências, História, 
Geografia, Português, Arte, Movimento, Matemática. 
Atividades com conteúdos interdisciplinares.

Problematização:
Instigar através da curiosidade questões sobre 

o que é a sustentabilidade. Quais as necessidades 
básicas das famílias atualmente em relação a uso de 
produtos industrializados e como conscientizar esse 
uso? Questionamentos de como podemos suprir as 
necessidades das famílias no presente sem afetar 
as gerações futuras? (cuidados básicos quanto o 
uso da água, energia, alimentos industrializados, 
vestuário, destino correto do lixo/reciclagem).

Objetivo geral:
4Proporcionar o conhecimento e a conscientização 
dos alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental acerca dos temas que envolvam 
meio ambientes e cidadania, desenvolvendo a 
construção de atitudes para a preservação e com o 
desenvolvimento sustentável.

Objetivos Específicos:
4Conscientizar em relação ao uso sustentável de 
produtos industrializados;
4 Desenvolver proposta para reciclar materiais de 
descarte.
4Identificar a importância do ato sustentável das 
ações no dia a dia da família.
4Conscientizar as crianças sobre a importância de 

CANTAGALO
AÇÕES SUSTENTÁVEIS - ENSINAR PELA AÇÃO

se produzir menos lixo.
4Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso 
sustentável dos recursos naturais através de suas 
próprias ações.
4Estimular mudança na pratica de atitudes e a 
formação de novos hábitos com relação a utilização 
dos recursos naturais(água).

Objetivos Específicos por Eixos Temáticos:
Linguagem oral e escrita
4Pesquisar em livros e revistas;
4Usar do dicionário como fonte de pesquisa;
4Interagir e expressar por meio de rodas de 
conversas desejos, necessidades e sentimentos por 
meio da linguagem oral e escrita, contando suas 
vivências – produção textual ou ilustração;
4Confeccionar um livro de experiências escritas/
ilustradas pelos alunos a partir do tema trabalhado.

Linguagem Matemática
4Sequenciar fatos;
4Estabelecer aproximações a algumas noções 
matemáticas presentes no seu cotidiano, como 
contagem, relações espaciais, etc;
4Situações problemas;
4Construção e interpretação de gráficos;

Ciências
4Aproximar os acontecimentos da atualidade, do 
mundo que nos cerca, com a sala de aula;
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4Explorar o ambiente, para que possa se relacionar 
com a realidade de outras crianças/família;
4Estabelecer contato com objetos diversos, 
manifestando curiosidade e interesse;
4Estabelecer relações entre fenômenos da 
natureza.
4Desenvolver progressivamente hábito de higiene 
pessoal (escovar os dentes, lavar as mãos, tomar 
banho e lavar o rosto) e social (quanto a jogar o 
lixo no lixo e preservar o ambiente como um todo);

História/Geografia
4Comparativos de como estava o meio ambiente 
a anos atrás;
4Estudos relacionados ao tempo de decomposição 
do lixo produzido pelo ser humano;

Arte
4Observar o limite disponível para os desenhos, 
pinturas e colagens;
4Ampliar o reconhecimento de mundo que 
possuem, manipulando diferentes objetos 
e materiais, explorando suas características, 
propriedades e possibilidades de manuseio;
4Contato com formas diversas de expressão 
artística;
4Confecção de brinquedos e artesanatos variados 
utilizando para isso diversos tipos de sucatas;

Corpo e Movimento
4Explorar as possibilidades de gestos e ritmos 
corporais para expressarem-se nas brincadeiras e 
nas demais situações de interação;
4Circuitos de brincadeiras utilizando os brinquedos 
confeccionados a partir de sucatas nas
aulas de arte. (boliche com pet, bolas de meia, boca 
do palhaço com papelão, pé de lata, bambolês de 
mangueira preta irrigação).

Os conteúdos serão trabalhados através de:
4Interpretações oral, escrita e desenhos.
4Atividades orais e escritas;
4Brincadeiras e Jogos (Quebra Cabeça, Jogo da 

Memória, Dominó e Bingo);
4Músicas e Danças;
4Pinturas, Dobraduras e Recortes;
4Confecção de livros coletivos e Painéis;
4Ler histórias ou filme sobre educação ambiental, 
reciclagem e ação do homem sobre a natureza.
4Assistir ao Filme, Turma da Monica: O Ogro da 
Floresta.
4Vídeos da série “De onde vem”:
De onde vem o sapato?
De onde vem o plástico?
De onde vem o fósforo?
De onde vem o vidro?

Recursos:
4Papéis, folhas sulfite reutilizáveis, papelão;
4Pesquisas impressas, revistas e panfletos;
4Barbantes, Palitos (churrasco, picolé);
4Sucatas (garrafa pet, cds, vidros de conserva, 
potes de margarina, caixas de leite, tampinhas de 
plásticos, caixas de papelão de diversos tamanhos, 
rolinhos de papelão, pneus, latas de leite, etc.).
4Tesoura com ponta arredondada cola branca e 
colorida, lápis de cor, giz de cera, giz de lousa, glitter, 
lantejoulas, fitilhos, pérolas, régua, litros de vidro, fio 
lã, papel crepom, cartolina,
camisetas, calça jeans, fio de linha, agulha, máquina 
de costura, etc.
4Tinta guache, pincel, fita adesiva transparente, fita 
colorida.
4Livros e revistas diversos;
4TV, aparelho de DVD, pen drive, vídeos, som, etc.

Desenvolvimento:
4Apresentação do tema através de exposição oral 
sobre a importância do uso consciente dos recursos 
da natureza bem como de produtos industrializados 
– através de palestras com professores e vídeo 
aulas relacionadas às ações de sustentabilidade.
4Através do uso do dicionário descrever o que é a 
sustentabilidade.
4Produção textual com o tema: o que posso fazer 
para realizar o uso consciente dos recursos naturais 
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sem afetar as gerações futuras.
4Organização de painel para exposição das 
produções escritas.
4Coleta de material reciclado para 
reaproveitamento na disciplina de Arte com 
trabalhos manuais artesanais.
4Construção de uma mini horta escolar utilizando 
pneus reciclados e adubação orgânica produzida na 
escola.
4Montar lixeiras de coleta seletiva na escola 
utilizando para isso caixas de papelão, apresentando 
que cada cor de lixeira recebe um tipo de lixo.
4Apresentar os símbolos da reciclagem que são 
usados para cada tipo de material, no mundo 
inteiro.
4Confecção de porta doces para o dia da criança 
utilizando vidros recicláveis.
4Confecção de bolsas utilizando camisetas/calça 
jeans para que a criança leve para casa e incentive 
o uso das mesmas em substituição as sacolas 
plásticas de mercado.
4Levar os alunos para um passeio aos locais da 
escola onde eles utilizem a água (banheiros,
bebedouros etc.)
4Observar como eles usam a água ao lavarem 
as mãos, escovarem os dentes, darem descarga, 
beberem água etc.
4Reunir as crianças, deixar a torneira aberta por 
um minuto e coletar a água num recipiente
grande. Mostre para as crianças quantos litros de 
água são gastos nesse curto período de
tempo.
4Formar uma roda com os alunos e questionar 
sobre os hábitos deles e dos pais em casa (ao 
tomar banho, lavar as mãos, lavar o carro, a louça, 
a roupa, o quintal).
4Incentivar as crianças a pensar em medidas 
simples para a escola que podem ser tomadas 
pelos mesmos para evitar o desperdício.
4Estimular as crianças a elaborarem regras para o 
consumo de água na escola.

Tempo estimado: 01(um) mês podendo ser 
estendido até o final do ano letivo.

Culminância: Exposição dos trabalhos que 
representam as diferentes etapas da execução do 
projeto – 3ª Feira de Mostra Pedagógica Cultural da 
Escola.

Avaliação: A avaliação será continua, 
verificando o envolvimento dos alunos na 
elaboração dos materiais e se compreenderam o 
mecanismo que explica como os produtos chegam 
até a cidade e para onde vão depois do seu uso 
através de observação e registro da participação e 
empenho de todos os envolvidos no projeto.

Referências Bibliográficas:
http://br.youtube.com/watch?v=wwmzI_c1XKk
h t t p : / /pa l comp3 . c i f r a c l ub . t e r r a . c om .b r /
educandocantando/mp3-a-agua-vida/
YAMANUTO, A. C. de Almeida. Buriti Mais Ciências. 
Obra em 5 v. do 1º ao 5º Ano. Editora
Moderna. 1ª Edição. São Paulo, 2017.
Parâmetros Curriculares Nacionais: 1º e 2º Ciclos do 
Ensino Fundamental. MEC/SEF, 1997.
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Relato de 
experiência
Escrito pela professora 

Clarice Wilchack Pires.
Estando no momento 

como Coordenadora Peda-
gógica da escola, e também 
sendo professora regente 
da turma do 1º ano, tenho 
contato com todas as tur-
mas e pude acompanhar 
o trabalho das professoras 
participantes do curso, pois 

26

O trabalho foi muito empolgante, pois os alunos 
entenderam que além de colaborar com a natureza 
reciclando os vidros, também atendeu ao interesse 
dos alunos de serem valorizados e receberem a 
sua lembrancinha que será entregue para eles no 

a escola como um todo vem desenvolvendo um 
trabalho conjunto com o tema SUSTENTABILIDADE 
que abrange todas as turmas, desde Educação In-
fantil até o 5º ano. Por outro lado a turma do 1º 
Ano vem apresentando uma grande aceitação pelo 
tema desenvolvido, bem como um grande desen-
volvimento de aprendizagem e conhecimento du-
rante o início e meio do projeto, visto que o mesmo 
ainda está em desenvolvimento e se estenderá até 
o final do período letivo do corrente ano. Durante o 
desenvolvimento das atividades pode-se observar o 
despertar do interesse dos alunos a partir da apre-
sentação do Projeto onde foi realizada uma palestra 
explanando o tema e conscientizando os alunos 
sobre a necessidade de todos participarem e dessa 
forma levar o conhecimento para a sua família e 
comunidade. A palestra foi ministrada pelas profes-
soras onde no decorrer foram apresentados vários 
vídeos que instigaram a curiosidade, após debates 
com as turmas e a partir desse momento os alunos 
começaram a despertar um olhar especial para o 
consumo diário de produtos oferecidos pela natu-
reza, bem os descartados em casa. Num segundo 
momento foi solicitado que cada criança trouxesse 
uma embalagem de vidro tipo de conserva para 
juntos na aula de Arte confeccionar o porta doces 
que será entregue com doces para o dia da criança. 



Dia da Criança. Em um terceiro momento 
foram confeccionadas bolsas, reciclando 
calças jeans. Houve grande interesse dos 
alunos para contribuir com as bolsas em 
casa como presente para sua família e 
utilizar principalmente na substituição das 
sacolas plásticas de mercado. Também foi 
realizado o trabalho de plantio de mudas 
de hortaliças e medicinais onde os alunos 
trouxeram garrafas pet e a escola provi-
denciou pneus para a construção da mini 
horta. Nesse momento observou-se o 
grande interesse dos alunos em cultivar 
hortaliças para colaborar na alimentação 
da família já que não precisa de grande 
espaço para sua organização, ainda todos 
os dias uma turma é responsável por es-
tar cuidando da mini-horta, até a produ-
ção. Como mencionado o Projeto ainda 
está em andamento onde terá várias 
ações que serão desenvolvidas até o tér-
mino do período letivo de 2019 que será 
finalizado com a 3ª Mostra de Trabalhos 
Artísticos Pedagógicos e Sustentáveis. O 
grande desafio que nossa escola se pro-
põe é desenvolver nos alunos a capacida-
de de perceber que em pequenos gestos 
do dia a dia somos capazes de contribuir 
para o equilíbrio ambiental. É essencial 
que nós professores estimulemos a cria-
tividade dos alunos a procurar soluções 
que melhorem nossa qualidade de vida 
sem comprometer gerações futuras e que 
os mesmos possam levar para suas casas 
e familiares o que aprendem e que pos-
sam desenvolver também com as demais 
pessoas que o cercam.
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Nome: Andressa Melisa Rebello Pereira, Diandra 
Kossmann, Francieli Finatto e Luciana Nardin
Turma: 4º e 5º ano
Escola: Escola Municipal Duque de Caxias

Estrutura Curricular
Conteúdos programáticos/disciplinas:
Português, Matemática, Geografia e História.
Os conteúdos serão adequados conforme a ne-
cessidade de cada professor, levando em conta a 
flexibilização necessário para cada aluno.

Números e operações:
4Seriação: sucessor, antecessor, ordem crescente 
e decrescente;
4Operações e suas ideias: adição, subtração, mul-
tiplicação e divisão;
4Raciocínio combinatório;
4Múltiplos e divisores;
4Possibilidades;
4Cálculo mental e estimativa.

Geometria:
4Exploração e localização espacial em relação a 
objetos locais: (rua, bairro, cidade, região, estado, 
país, planeta e universo);
4Comparação entre as formas geométricas encon-
tradas na natureza e nos objetos construídos pelo 
homem;
4Planificação e construção de modelos de sólidos 
geométricos;
4Representação de empilhamento sob diferentes 
pontos de vista;
4Classificação dos sólidos geométricos em polie-
dros e corpos redondos;
4Construção de quadrados e retângulos em ma-
lhas quadriculadas;
4Composição e decomposição de figuras planas;
4Classificação das figuras planas de acordo com 
critérios convencionais e utilização de nomenclatu-

BOA VISTA DA APARECIDA
OVOSCOPIA

ras: triângulos, quadriláteros, paralelogramos, trapé-
zio e outros;
4Identificação de faces, vértices e arrestas em po-
liedros;
4Identificação, construção e operações com ângu-
los;
4Perpendicularíssimo e paralelismo;
4Simetria: rotação, reflexão, translação;
4Escala;
4Conceito;
4Ampliação e redução;
4Proporcionalidade.

Medidas:
Tempo:
4Classificação do tempo: hora, dia, mês, ano, quin-
quênio, década, século e milênio;
4Divisão do Dia: horas, minutos e segundos (base 
sexagesimal);
4Leitura e escrita de medidas de tempo;

Valor:
4Identificação e utilização de cédulas e moedas; 
4Composição e decomposição de valores, signifi-
cado de câmbio e equivalência do real, em relação 
ao dólar, ao euro, ao guarani e ao peso;

Comprimento: 
4Medida padrão (metro quadrado – m2);
4Cálculo e área das figuras planas;
4Medidas agrárias padrão (hectare) e arbitrárias 
(alqueire, entre outras);

Massa:
4Medida padrão (grama, múltiplos e submúlti-
plos);
4Equivalência;
4Outras medidas: arroba e tonelada;

Capacidade:
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4Medida padrão (litros-L, múltiplos e submúltiplo);
4 Equivalência.

Volume:
4Significado do volume;
4Relação entre medidas de capacidade (L) e de 
volume (m3);

Tratamento de informações:
4Coleta e organização dos dados;
4Construção de tabelas e gráficos de barras ou co-
lunas com uso de legendas;
4Leitura e interpretação de tabelas e de diferentes 
gráficos;
4Probabilidade.
4Funções e condições de conservação do organis-
mo: alimentação, digestão, respiração, circulação, 
excreção, sustentação, locomoção, coordenação, 
proteção e reprodução.
4Caracterização de alimentos;
4Origem dos alimentos vegetais e animais.
4Transformação e aproveitamento dos alimentos 
pela digestão;
4Absorção do sistema digestório e celular;
4Tipos de alimentos naturais e industrialização, di-
ferenças entre a produção e consumo;
4Necessidades nutricionais do homem;
4Hábitos alimentares: diferentes culturas e origens.
4Respiração;
4Alimentação e respiração: transformação energé-
tica dos alimentos;
4Trocas gasosas nos seres vivos;
4Estrutura e funcionamento do sistema circulatório
4Funções principais do sistema;
4Estrutura e funcionamento do sistema de susten-
tação óssea e muscular;
4Funções principais do sistema: proteção e loco-
moção do corpo.
4Estrutura e funcionamento dos órgãos dos senti-
dos: conceitos básicos.
4Proteção-imunização: Estrutura e funcionamento 
do sistema de defesa corporal; 
4Diferentes entre seres vivos;

4Imunização natural: vacinas, soros, remédios. 
4Conceitos de reprodução;
4Perpetuação da espécie;
4Estrutura e funcionamento do sistema reprodu-
tor;
4Saúde do homem e do ambiente;

Questões Alimentares:
4Higiene alimentar;
4Aditivos nos alimentos: funções problemáticas;
4Órgãos responsáveis pela fiscalização (SUNAB, 
CODEC, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, SE-
CRETÁRIA DA SAÚDE PÚBLICA), população entre 
outros.
4Consumismo x sustentabilidade.
4Rejeitos humanos: formação de lixões, proble-
mas ambientais, aterros sanitários.

Tópicos de atualidade:
4Inseminação artificial.

Gêneros literários:
4Artigo de opinião.
4Rótulo.
4Seminário.
4Resumo.
4Bula de remédio.

A vida enquanto produção e ação coletiva, em nos-
so lugar e região:
4Relações de trabalho e poder formas de organi-
zação e produção do espaço: a luta pela sobrevi-
vência.
4A Terra enquanto espaço e ação coletiva: Indí-
gena, Quilombola, Movimentos Sociais, pequenos, 
médios e grandes produtores;
4A ação da humanidade no campo; considerar as 
formas de trabalho presentes no processo histórico 
do município.
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Problematização:
Ao observar, que a temática é pouco trabalha-

da na pratica pelos professores, e quando trabalha-
da é de forma teórica dificultando a abordagem do 
conteúdo, diante disso observasse a necessidade 
de uma aprendizagem com investigação para des-
pertar o interesse e curiosidade do aluno.

[...]respeitando o modo de perceber, sentir e 
pensar, em cada fase, e contribuindo para que a 
construção do conhecimento dessa linguagem 
ocorra de modo significativo (BRASIL, 1998, p.48)

Durante o curso de pedagogia foi apresentado 
a importância do lúdico para a formação da criança 
e a música vem ao encontro dessa necessidade, É 
muito importante aprender com alegria com vonta-
de. Comenta Sneyders (1996,p.36) que “Educar é 
ir em direção à alegria”. As técnicas lúdicas fazem 
com que a criança aprenda com prazer, alegria e 
entretenimento, sendo relevante ressaltar que a 
educação lúdica esta distante da concepção ingê-
nua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão 
superficial. (DALLABONA, 2004, p.2)

Por isso a música sendo um recurso lúdico na 
educação de crianças, não deve ser tratada como 
“passatempo, brincadeira vulgar, diversão super-
ficial”. Mas sim como conteúdo que é capaz de 
contribuir para, “[...] estimular áreas do cérebro não 
desenvolvidas por outras linguagens, como a escrita 
e a oral.

(SUZIGAN, S/D apud GIRALDI, 2004, apud SA-
LES;MARIÑO, 2015, p.195)

• Ovoscopia, o que tem dentro do ovo?
• Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha?
O que o estudante poderá aprender:

Objetivos Gerais:
Identificar o ciclo de vidas e a importância de 

cada etapa de desenvolvimento.

Objetivos Específicos:
Descrever e identificar as alterações que ocor-

rem desde o nascimento em animais de diferentes 
meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

Desenvolvimento:
Primeira etapa: Estimular os alunos para rea-

lizar em grupos, uma pesquisa com o seguinte 
questionamento: O que tem dentro do ovo? Quem 
nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Com o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=xaNLpqz8Mjg

A partir desta pergunta os alunos realizaram 
uma pesquisa de opinião sobre o tema.

Segunda etapa: será apresentado uma pes-
quisa em grupos, para as turmas de 4º e 5º ano, 
e na sequência será apresentado o vídeo https://
www.youtube.com/watch?v=g8bvfhi5XZY

Terceira etapa: os alunos serão convida-
dos para uma aula pratica, na qual será realizada 
uma visita a um sítio, onde os mesmos poderão 
ver diferentes aves e animais. Em seguida, cole-
tarão diferentes ovos de aves, observar diferentes 
texturas, cores e formas, identificado assim, como 
se dá o processo natural realizada pela galinha e 
na sequência fazer a seleção dos ovos e colocar 
para chocar em uma chocadeira elétrica, a qual será 
acompanhado todo o processo, pelo período de 21 
dias ou mais dependendo dos ovos selecionados.

Quarta etapa: será realizada atividade em 
sala, afim de trabalhar os conteúdos curriculares a 
partir da prática realizada anteriormente. Fazendo 
o uso das formas geométricas para matemática e 
geografia, ovoscopia para compreender o sistema 
respiratório e circulatório; já na parte histórica será 
abordado todo o processo de industrialização, divi-
são do trabalho, o tempo e porquê das mudanças 
no processo de produção. Produção de um seminá-
rio identificando as bulas de remédio que possuem 
contraindicação a alérgicos ao ovo; assim como 
também as vacinas, a produção de alimentos.

Quinta etapa: Apresentação do trabalho.

Tempo Estimado: 3 meses

Materiais: Ovos, água, energia elétrica, cano 
de PVC, lâmpada, chocadeira, milho, caixa de pa-
pelão com lâmpada, retroprojetor, caixa de som, 
computador e celular.
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Dinâmica: A dinâmica de modo geral será levar os 
alunos até uma propriedade rural, para que os mesmos en-
trem em contato com alguns animais, para realizar a coleta 
de ovos e posteriormente colocar para chocar. Realizando 
um acompanhamento, desde o processo de evolução até 
a eclosão dos ovos.

Avaliação: A avaliação será a partir de uma participação 
dos alunos na atividade proposta e a percepção se o pro-
cesso de ensino aprendizagem do aluno atingiu o objetivo 
proposto.

Referências Bibliográficas:
NIGRO, Rogerio G. Ápis Ciências, 4º ano: ensino fundamen-
tal, anos inicias, 3º ed. São Paulo: Ática, 2017.
TRICONI, Ana. Ápis Língua Portuguesa, 4º ano: ensino fun-
damental, anos inicias, Ana Trinconi,
Terezinha Bertin, Vera Merchesi, 3º ed. São Paulo, Ática, 
2017.
BRASIL. Referencial curricular nacional para educação in-
fantil. Vol. 3. Brasília, DF: MEC, 1998c. V3. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf>. 
Acesso em: 15/08/2019.
DALLABONA, Sandra Regina.; MENDES, Sueli Maria Schmitt. 
O Lúdico na Educação Infantil: Jogar, brincar, uma forma 
de educar. 2004. 13 f. Tese - Instituto Catarinense de Pós 
Graduação, Santa Catarina. 2004.
DANTE, Luiz R. Ápis ciências, 4º ano: ensino fundamental, 
anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. São Paulo: Ática, 
2017.
DANTE, Luiz R. Ápis ciências, 5º ano: ensino fundamental, 
anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. São Paulo: Ática, 
2017.
DANTE, Luiz R. Ápis geografia, 4º ano: ensino fundamental, 
anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. São Paulo: Ática, 
2017.
DANTE, Luiz R. Ápis geografia, 5º ano: ensino fundamental, 
anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. São Paulo: Ática, 
2017.
DANTE, Luiz R. Ápis história, 4º ano: ensino fundamental, 
anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. São Paulo: Ática, 
2017.
DANTE, Luiz R. Ápis história, 5º ano: ensino fundamental, 
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anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. São Paulo: 
Ática, 2017.
DANTE, Luiz R. Ápis matemática, 4º ano: ensino fun-
damental, anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. 
São Paulo: Ática, 2017.
DANTE, Luiz R. Ápis matemática, 5º ano: ensino fun-
damental, anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. 
São Paulo: Ática, 2017.
DANTE, Luiz R. Ápis português, 4º ano: ensino fun-
damental, anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. 
São Paulo: Ática, 2017.
DANTE, Luiz R. Ápis português, 5º ano: ensino fun-
damental, anos inicias. Luiz Roberto Dante. 3º ed. 
São Paulo: Ática, 2017.
SALES. Edson Nascimento.; MARIÑO. Suzi Ma-
ria. Design emocional aplicado na arte educação: 
formas de abordar cantigas de roda por meio da 
animação. 2015. 199 f. Dissertação - XI Seminário 
em Desenho Cultural e Interatividade. Bahia. 2015.
De onde vem o ovo? https://www.youtube.com/
watch?v=xaNLpqz8Mjg
https://www.youtube.com/watch?v=g8bvfhi5XZY

Relato de experiência
Escrito pela professora Andressa Melisa Rebello 

Pereira.
A atividade que foi desenvolvida em campo 

(escola) e extracampo (uma propriedade rural), 
de forma inicial instigar os educandos a um pro-
cesso reflexivo sobre a importância do meio rural 
para sociedade como um todo. Para dessa forma 
desenvolver o espirito aventureiro de descoberta 
aos educando realizei o convite para os mesmos 
irem até meu sitio localizado na linha rural do mu-
nicípio o qual conta com diversos animais entre 
eles a galinha. Pra introdução da atividade elaborei 
um caça ao tesouro o qual indicava uma atividade 
para ser desenvolvida e consequentemente estava 
relacionada a um ingrediente que posteriormente 
seria usado no desenvolvimento de uma receita. 
Assim aos alunos de organizam medindo somando 

ou pesando os elementos necessiteis e indicados, 
como condição para liberar dicas das pistas os alu-
nos deveriam alimentar os animais e consequen-
temente liberar as próximas pistas. Com todos os 
amimais alimentados, verificados também o pro-
cesso industrial no qual os alimentos passaram ao 
logo do tempo o segundo passo da atividade teve 
sequencia. Agora chegamos a parte gostosa fazer 
Pizza isso mesmo com os conceito estudados no 
caça ao tesouro agora temos que usa-los para me-
dir e pesar os ingredientes da receita que tem como 
base o ovo o como recheio a carne de galinha. Foi 
maravilhosa a experiência provavelmente marcan-
te para vida dos educandos. Como finalização um 
belo piquenique com os alimentos produzidos pela 
turma. Antes de ir para escola cada aluno foi até o 
galinheiro e escolheu ovo o qual foi levado ate a 
escola para desenvolver a parte mais interessante 
da experiência, a galinha coca os ovos no sitio e nos 
vamos chocar o ovo na escola e sem galinha. Sim, 
isso mesmo com o uso de uma chocadeira eletica 
fez o processo de chocar os ovos e acompanhamos 
diariamente o desenvolvimento do pintinho através 
da ovoscopia.

Ovoscopia: Esta técnica é usada para a identi-
ficar defeitos na casca e observar as características 
internas do ovo. Dessa maneira, é muito mais fácil 
garantir a qualidade dos ovos que serão incubados, 
com rapidez e facilidade. Existem diversos tipos 
de ovoscópios. Alguns caseiros, outros industriais 
e bem modernos. No entanto, mesmo com cer-
tas diferenças, todos eles têm a mesma função de 
controle de qualidade dos ovos. A ovoscopia é um 
procedimento bem simples, que consiste em colo-
car os ovos, dentro de um local escuro, contra uma 
fonte de luz. Assim, sem quebrar ou danificar os 
ovos, é possível enxergar o seu interior, verificando 
a presença de embriões e outros detalhes.

São diversas as características que podem ser 
percebidas com a ovoscopia, entre elas:
4Trincas e pequenas rachaduras só 4percebidas 
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com o uso dos ovoscópios;
4Câmara de ar maior do que o normal e a gema 
densa, o que significa que o ovo está velho;
4Ovos com manchas de sangue e coloração rosa 
pálida na clara;
4Gemas múltiplas ou duplas, impróprios para in-
cubação;
4Ovos contaminados, caracterizados pela massa 
escura. Esses devem ser cuidadosamente mani-
pulados, pois podem estourar e contaminar o am-
biente.

O que observar na ovoscopia?
A observação pela ovoscopia pode ser feita a 

partir do 1° dia da postura, para identificar micro ra-
chaduras e micro trincas e posicionamento do ovo 
na bandeja. Observar a qualidade do

desenvolvimento embrionário e eventuais de-
feitos durante a incubação.

A partir do 7° dia de incubação é possível ana-
lisar o desenvolvimento embrionário:

– Se a gema é identificada com facilidade no 
interior do ovo, significa que está infértil.

– Quando o ovo é fértil, enxerga-se raios de 
sangue na gema e um ponto preto, significa que é 
o começo da formação de um embrião, além disso 
a coloração fica mais escura.

Durante a transferência dos ovos da incubado-
ra para o nascedouro, podem ser feito novamente 
a ovoscopia para retirada do ovos com embriões 
mortos.

Os pontos importantes para escolha do tema 
a valorização da agricultura e como a vida se de-
senvolve, e com a atividade podemos contemplar 
vários conteúdos do currículo. A escolha da ativida-
de investigativa foi desde o caça ao tesouro ate o 
processo de eclosão* do pintinho. A sensibilização 
dos estudantes para o tema foi como a vida sim-
ples pode estar atrelada a tecnologia e desenvol-
vimento tecnológico de forma quase imperceptível 
o questão problema é de que estamos de fato se 
tornando dependentes da tecnologia para o desen-
volvimento de algumas ações simples do dia a dia. 
O maior desafio pra com a atividade foi a espera de 
21 dia para eclosão os ovos. Assim

trabalhando a importância o planejamento e 
da paciência e cuidado.

* eclosão abertura do que estava preso, con-
traído, fechado; desabrochamento, surgimento, 
aparecimento.

* ovoscopia é um procedimento bem simples, 
que consiste em colocar os ovos, dentro de um lo-
cal escuro, contra uma fonte de luz.
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Nome: Aline Inês Bamberg Baptista, Fernanda Ma-
ria da Silva Decezaro, Maria de Fátima Dudu Berti e 
Odirley Leandro dos Santos.
Turma: Ensino Fundamental – 3º ano
Escola: Municipal do Campo General Olivério – 
E.I.E.F.
Público Alvo: Ensino Fundamental – 3º ano

Conteúdos:
Português: Gênero Textual; História Infantil e recei-
ta culinária.
Matemática: Medidas e grandezas. (massa, capa-
cidade e tempo).
Ciências: Diversidade e classificação arbitrária dos 
animais.
Educação Física: Jogos em linha e jogos em cír-
culo.

Problematização:
4Você conhece os animais que existem onde você 
mora?
4Eles podem viver em qualquer ambiente?
4O que o estudante poderá aprender:

Objetivos Gerais:
Português: O objetivo que se pretende alcançar 
com o ensino da Língua Portuguesa nos anos 
iniciais é que os educandos compreendam os mais 
diversos gêneros do discurso em sua funcionalidade, 
como o alicerce da interação humana que permite 
o acesso aos bens culturais e à ação efetiva no 
mundo letrado.

SANTA LÚCIA
ANIMAIS E BIODIVERSIDADE

Para conhecer mais 
sobre esta Abordagem 

Metodológica, consulte a 
cartilha Estação Ciências 
na Escola: Abordagem 
Didática do Ensino por 

Investigação. 

Dica:

Matemática: Estudar as relações quantitativas e as 
formas sociais, ou seja, analisar as intra e interrelações 
dos eixos da matemática (grandezas e medidas), 
desenvolvendo as funções psíquicas superiores 
(raciocínio lógico, imaginação, percepção, atenção 
voluntária, memória reflexiva, linguagem, abstração, 
dentre outras) na perspectiva de compreender o 
contexto sociocultural, aprendendo o movimento 
que o produz, bem como suas contradições.
Ciências: Deve proporcionar a formação do 
indivíduo que se reconheça como parte do 
ambiente compreendendo a sua dinâmica e seus 
fenômenos, além de compreender que a ação 
humana, mediada pelo trabalho, proporciona o 
conhecimento cientifico, a produção da tecnologia 
e a transformação dinâmica da natureza e do 
homem, dentro de um contexto histórico, político, 
econômico, ambiental e social.
Educação Física: Proporcionar aos educandos o 
acesso às práticas da cultura corporal presentes na 
realidade onde está inserido, refletindo sobre seu 
sentido/significado, podendo torná-las instrumento 
social ao mesmo tempo em que compreende a im-
portância dessa prática para o seu desenvolvimento 
e saúde.
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Objetivos Específicos:
Reconhecer diferentes gêneros orais e escritos, 

compreendendo sua função e uso em diferentes si-
tuações sociais.

Reconhecer os aspectos discursivos do gênero 
sócio-histórico-ideológico, tais como: quem produziu, 
porque, para quem, quando, onde, com que intenção, 
para qual veiculo de circulação e que valores expres-
sam.

Utilizar as medidas padrão mais usuais, identifi-
cando a grandeza envolvida e selecionando a unidade 
e/o instrumento de medida mais adequado a cada 
contexto.

Compreender a diversidade biológica relacionan-
do-a aos ecossistemas e reconhecer a influência e a 
inter-relação humana nesse processo.

Deslocar-se no espaço, percebendo a direção e o 
sentido, com e sem o uso de materiais.

Apropriar-se de um espaço delimitado, que exige 
manutenção desse espaço no decorrer da atividade 
(que é o círculo).

Desenvolvimento/Procedimento  Experimental:
1º dia: Filme “O rei leão”
Conversação sobre o tema animais.
Instigar os conhecimentos que os alunos tem so-
bre animais domésticos e selvagens.
Investigação dos animais que existem na escola.
Quais animais encontramos na escola?
Qual a diferença entre eles,
2º dia: Apresentação do gênero textual “His-
tória infantil”.
Apresentar histórias infantis que tenha animais.
Exposição de livrinhos com esse gênero textual.
Pesquisa sobre os animais que cada um tem em 
sua casa.
3º dia: Apresentação do conteúdo Medidas e 
Grandezas.
Comparação entre o porte dos animais coletados 
na pesquisa.
Hábitos alimentares (carnívoros, herbívoros e oní-

voros).
Jogos em círculo e capaci-
dades físicas: brincadeiras 
tais como: ovo-choco e bri-
ga de galo.
4º dia: Pesquisa.
Quantidade de alimento 
que cada animal consome?
Cadeia alimentar.
Classificação alimentar entre os animais
5º dia: Produção escrita do gênero histórias 
infantis.
Ilustração de uma história infantil em cartazes.
Comparação dos animais das histórias infantis 
com os animais do nosso cotidiano.
Exposição dos cartazes produzidos.
6º dia: Habitat dos animais.
Classificação entre terrestre e aquáticos.
Reprodução dos animais.
Visita a uma propriedade rural.
7º dia: Gênero textual: Receita culinária.
Apresentação do gênero textual.
Montagem do livrinho com as receitas coleta-
das pelos alunos.
Definição de medidas padrão e arbitrárias.
8º dia: Desenvolver uma receita.
Medidas arbitrarias e medidas convencionais.
Descrever o passo a passo da receita culinária.
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Vídeo ensinando como realizar a produção de 
uma receita.
Reproduzir uma receita com os alunos.
9º dia: Pesquisa.
Pesquisa sobre animais e seus habitats, (terres-
tres e aquáticos).
Vídeos sobre animais e seus habitats.
Brincadeiras em círculo; coelhinho sai da toca, 
“Stop” com uso de nomes de animais.
10º dia: Preparar receitas.
Comparar o tempo utilizado para desenvolver 
a receita.
Comparar com o tempo do filme.
Relatar o que aprendeu sobre o tema.

Tempo Estimado: 10 dias.

Materiais: livrinhos de literatura, cadernos, quadro, 
giz, computadores, cartazes, aparelho de TV, apare-
lho de som, projetor, utensílios de cozinha, forno, 
pen drive, papel bobina, papel sulfite, cópias im-
pressas, bambolê.

Dinâmica: brincadeiras de roda, investigação, pes-
quisas, debate, passeio.

Avaliação:
4Observação e desenvolvimentos das atividades;
4Comprometimento e participação, individual, em 
grupo ou coletiva;
4Desenvolvimento da leitura e escrita.

Referências Bibliográficas:
Associação dos municípios do Oeste do Paraná/ 
AMOP. Departamento de Educação.
Currículo Básico para Escola Publica Municipal: Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais 
– Cascavel: AMOP, 2014.
Buriti mais: ciências: manual do professor/organi-

zadora Editora Moderna: obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna: 
editora responsável Ana Carolina de Almeida Yama-
moto. – 1.ed. – São Paulo: Moderna, 2017.
Trinconi, Ana: Ápis Lingua Portuguesa, 3ºano: Ensi-
no Fundamental, anos iniciais/ Ana Trinconi, Tere-
sinha Bertin, Vera Manchezi. – 3.ed. – São Paulo: 
Ática, 2017.
Youssef, antonio Nicolau, Meu Livro de Matemáti-
ca, 3º ano: Ensino Fundamental/ Antonio Nicolau 
Youssef, Oscar Augusto Guelli. – 1. Ed. – São Paulo: 
Editora AJS, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ULCJosK-
g31Q, visto em 31 de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=-pRC-FQXLEI, 
visto em 31 de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=vI6OUTWPZ-
mU, visto em 31 de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=9nTpo3o7D-
Qo, visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=_4TlHO-
DBREM, visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=1-Z0WbT-
cPUw, visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=oQILmnl-
QH5k, visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=nM2J2b_
qdJ0, visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=v8FE2L4JueE, 
visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=EeIqtaTsnlM, 
visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=7xfajpxCECE, 
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visto em 31de julho de 2019.
ht tps://www.youtube.com/watch?v=3beb-
0voH3Ss, visto em 31de julho de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=XE0xvlmm-
4rU, visto em 31de julho de 2019.

Relato de experiência
Escrito pela professora Aline Inês Bamberg 

Baptista.
O tema escolhido sobre Animais e Biodiversi-

dade, foi pensado para desenvolver atividades que 
priorizassem os conteúdos já predeterminados para 
o bimestre vigente, com a turma do 3o ano do ensi-
no fundamental. Para iniciar, solicitei aos alunos que 
observassem quais animais existem em suas casas, 
no caminho até a escola (por ser escola do campo 
e o trajeto todo na zona rural), eles observaram e 
trouxeram relatos sobre diversos animais. Inicia-
mos uma conversação, onde todos relataram suas 
experiências, saímos para o pátio da escola para 
verificarmos outras espécies de animais, foi muito 
enriquecedor. Trabalhamos a classificação destes 
animais em terrestres e aquáticos, vertebrados e 
invertebrados, e para encerrar trabalhamos sobre 
cadeia alimentar e o filme do Rei Leão. Os alunos 
demonstraram interesse e curiosidade em todas as 
etapas do projeto deixando as aulas mais atrativas. 
Por problemas sanitários no aviário o qual estava 
agendada a visita, não podemos realizá-la, assim, 
substituímos por pesquisa realizada na internet.
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