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PROJETO: Mergulhando...
OBJETIVO GERAL
Favorecer à criança o conhecimento sobre o reino aquático e suas riquezas,
despertando sentimentos de amor e respeito à vida das espécies, bem como a
importância da preservação ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Colocar a criança em contato com a Literatura Infantil;
Desenvolver a linguagem oral e a escrita;
Incentivar o pensamento criativo e a expressão oral;
Produzir trabalhos de artes utilizando diferentes recursos e materiais;
Construir alguns animais com material alternativo;
Apreciar e reproduzir obras de arte;
Desenvolver a coordenação motora fina e ampla;
Fazer experimentações de receitas culinárias;
Conhecer alguns aspectos ambientais que afetam a vida marinha como,
poluição e pesca excessiva;
Reconhecer a função da mata ciliar e sua importância na proteção dos rios;
Apreciar e valorizar a natureza;
Promover a reflexão de que todos são responsáveis pela preservação do meio
ambiente;
Tomar conhecimento das várias formas de preservação;
Conhecer alguns tipos de animais aquáticos e suas especificidades;
Ampliar o conhecimento de mundo;

JUSTIFICATIVA
Existe hoje uma crescente necessidade de proteger o que ainda resta das áreas
naturais. Esta preocupação se relaciona com as crescentes agressões ao meio ambiente e
as perdas da diversidade do planeta. Sabemos que a água faz parte deste patrimônio e
seu equilíbrio depende da preservação dos rios e oceanos, por onde os ciclos começam.
Pensando nisso procuramos elaborar um projeto com o objetivo de descobrir as
riquezas do reino aquático, desvendando os mistérios do fundo do mar. Entretanto
escolhemos o peixe, a tartaruga e o polvo para explorar suas necessidades, a importância
de seu habitat e suas características especiais.
Com esse projeto, pretendemos atingir o universo sensível da criança, através de
uma linguagem simbólica, expandindo seus horizontes, enriquecendo-a com novas
experiências e despertando nela uma curiosidade maior sobre a vida dos animais.

INTELIGÊNCIAS ENVOLVIDAS: Linguística, naturalista, cinestésica corporal,
lógico-matemático, pictórica e pessoal.
Competências e habilidades:
 Linguagem Oral e Escrita
 Conhecimento Lógico-Matemático
 Natureza e Sociedade
 Artes
 Movimento

TEMPO DE DURAÇÂO: Aproximadamente dois meses.
AVALIAÇÃO:
Figura Analógica
Texto Coletivo
A proposta sugere a produção de um texto coletivo baseado no conhecimento
adquirido a respeito de um dos animais estudados no projeto.
Atividade: iniciaremos com a votação do animal a ser escolhido.

Dinâmica: A professora registra o texto dos alunos. As crianças farão a ilustração
através de desenhos representando o texto. Cada criança receberá uma cópia
do texto assinada por todos os autores.

