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O surgimento do tema de um Projeto na Educação Infantil, principalmente com 
crianças bem pequenas, na fase dos 2–3 anos, requer o olhar atento do professor. 
A Escola de Educação Infantil Casa da Gente fundamenta seu trabalho na linha 
pedagógica Sócio–Interacionista e organiza seu Currículo por projetos de trabalho, 
partindo de temas centrais – ora escolhidos pelas diferentes turmas ora propostos 
pelas professoras – frente às necessidades do grupo. O planejamento é organizado 
em rede com o objetivo de contemplar a transdisciplinaridade. Este trabalho traz o 
relato da prática de um Projeto que aconteceu no primeiro trimestre de 2009, 
baseado nos interesses das crianças e no papel da professora como “interprete” 
neste processo. O caminho foi iniciado quando a professora sugeriu a escolha do 
nome da turma composta por 8 crianças. Dentre as sugestões, o escolhido, por 
votação, foi “Turma da Praia” e, a partir daí, iniciou–se a coleta dos conhecimentos 
prévios sobre este assunto. Seguindo, perguntou–se se as crianças gostariam de 
estudar um Projeto referente à praia. Com a resposta positiva da turma, o próximo 
passo foi a seleção de alguns animais citados pelas crianças, são eles: baleia, 
golfinho, cavalo marinho, peixes e conchas. Esta comunicação visa compartilhar o 
caminho percorrido por esta turma e suas descobertas, permeadas pelas múltiplas 
linguagens. 
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Esta comunicação tem como intuito mostrar o trabalho com projetos na educação 
infantil tendo como foco as múltiplas linguagens e o papel do professor como 
mediador. 

A prática acontece na Escola de Educação Infantil Casa da Gente, instituição da 
rede particular de Campinas, que desenvolve seu trabalho através da linha sócio-
interacionista. 

A Escola organiza seu currículo por Projetos de Trabalho, partindo de temas 
centrais, que são escolhidos, ora pelos alunos, ora pelas professoras, de acordo 
com a necessidade de cada turma. 

A maior preocupação, neste início do ano, foi de receber o grupo, conhecê-lo, e 
transformar nossos primeiros dias de escola, em algo prazeroso e divertido. Por 
essa razão voltamos as nossas atenções para a elaboração de atividades que 
contemplassem o momento que estávamos vivendo: a adaptação. 

A turma é composta por 8 crianças, sendo 5 meninos e 3 meninas. A maioria 
já freqüentou a escola por um ano, porém alguns estavam vivendo essa experiência 
pela primeira vez. Foi possível detectar, já nas primeiras semanas de aula, que 
neste grupo, tínhamos crianças com características bastante diferentes. Alguns se 
expressavam verbalmente com freqüência e de forma clara, porém outros, com 
poucas palavras. 



Foi pensando nisso, que as nossas conversas em roda se tornaram constantes em 
vários momentos do dia. Ao entramos na sala, no início do dia, com as novidades, a 
rotina e o ajudante do dia. Ao voltarmos do lanche no meio do período, para 
falarmos sobre as atividades que iríamos desenvolver. E ao final do período com a 
leitura de histórias. 

O objetivo principal naquele momento era o de proporcionar ao grupo, momentos 
de conversas e interação, visando com isso à capacidade de se comunicarem 
verbalmente, ampliarem o vocabulário, e também escutar o outro. 

O início do projeto surgiria somente depois disso, como realmente aconteceu. Foi 
preciso, estabelecer o vínculo afetivo com a professora, entre eles. Além disso, era 
necessário que se expressassem mais verbalmente, para tornar possível a escolha 
do tema do nosso primeiro projeto. 

Neste caso, escolher um tema exigiu do professor e também das crianças, o 
percurso de uma trajetória de planejamento, esforços mútuos, estudo, dedicação, e 
boa vontade, para então em seguida, conhecermos os mistérios do mar e suas 
maravilhas.  

A escolha do projeto  

Durante uma de nossas conversas em roda, as crianças falaram sobre suas férias e 
o que fizeram nesse período. 

Montamos na sala um painel com fotos dos passeios que fizeram, e a maioria trazia 
as crianças na praia. Ao escolhermos o nome da turma, para dar uma identidade ao 
grupo, tivemos que fazer uma votação, pois as sugestões giravam em torno do 
nome trem e praia, sendo esse último, o escolhido. 

Passado alguns dias sentados então novamente em roda, propus ao grupo que 
fizéssemos um estudo sobre a praia, pois agora, a turma era reconhecida por esse 
nome. 

Animados começaram a contar o que lembravam ter visto neste lugar e fizemos 
uma lista: 

- Areia; 

- Balde e pá; 

- Conchinhas; 

- Tubarão; 

- Peixes; 

- Cavalo-Marinho; 

- Baleia 

- Golfinho: 

- Barcos: 



- Mar; 

- Crianças 

Sugeri a escolha de cinco desses itens, para então começarmos o nosso estudo. 
Baleia, Golfinho, Cavalo-marinho, Conchas e Peixes, chamaram mais atenção do 
grupo, então, organizei tudo isso dentro do nosso projeto, que receberia o nome 
de: "O Mar e suas maravilhas". 

Existem duas formas de se escolher um tema: ou pela sugestão das crianças ou do 
professor de acordo com a necessidade da turma. 

O nosso projeto foi sugestão da professora, que tinha como objetivo principal, a 
escolha de um tema, que permitisse ao grupo, desenvolver a linguagem oral, a 
ampliação do vocabulário, e a interação social entre as crianças. 

Por ser um projeto bastante extenso, esse trabalho foi realizado durante todo o 
primeiro semestre deste ano.  

O Trabalho por Projetos  

O trabalho por projetos iniciou-se com o professor Fernando Hérnandez, na escola 
Pompeu Fabra (Barcelona-Espanha), devido à necessidade do professorado em 
mudar a sua prática pedagógica. 

Os projetos de trabalho não são um método ou uma pedagogia, mas um 
planejamento de ensino e aprendizagem vinculado a uma concepção de 
escolaridade. 

"Trata-se de um processo muito mais interno do que externo, no qual as relações 
entre conteúdos e áreas de conhecimento têm lugar em função das necessidades 
que traz consigo o fato de resolver uma série de problemas que subjazem na 
aprendizagem. Esta seria a idéia fundamental dos Projetos". (Hernandez, 1998: 
p.63) 

A prática do Trabalho por Projetos foi adotada pela Escola Casa da Gente há mais 
de 10 anos. Fizemos nossas leituras sobre o assunto, e fomos ao longo de todo 
esse tempo, aplicando a teoria e aprendendo muito com a prática. 

Os profissionais da escola acreditam e aplicam o trabalho por projetos, pois ele traz 
vantagens tanto para o professor, quanto para os alunos. 

Esta forma de trabalhar permite que, alunos e professores sejam responsáveis pela 
aprendizagem, pois caminham juntos neste processo. 

Porém, não devemos esquecer o que caracteriza um projeto: 

- Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma; 

- Inicia-se um processo de pesquisa: 

- Busca e seleciona as fontes de informação; 

- Estabelece critérios de ordenação e interpretação das fontes; 



- Recolhe novas dúvidas e perguntas; 

- Estabelece relações com outros problemas; 

- Representa o processo de elaboração do conhecimento que foi seguido; 

- Recapitula e avalia o que se aprendeu; 

- Conecta-se a um novo tema ou problema.  

A aprendizagem e o ensino no trabalho com projetos, não tem um percurso fixo, 
imutável, mas sim, um fio condutor que auxilia o professor, na atuação com seus 
alunos. Lembrar disso auxilia o docente quanto à importância do diálogo, a 
negociação com os alunos, a atitude de interpretação, os critérios para a seleção de 
um tema, a importância das fontes de pesquisa e informação, e a transferência do 
que foi aprendido. 

É chegada a hora de organizarmos o planejamento, inserindo os objetivos e os 
conteúdos a serem trabalhados. 

Estava definido o nosso primeiro passo para se caracterizar um projeto, a escolha 
do tema.  

Partimos agora para o processo de pesquisa. 

Após nossas conversas em roda, percebi que trazer materiais de pesquisa para a 
sala, auxiliaria e muito, a turma a falar sobre as baleias, nosso primeiro sub-tema 
em estudo. 

Usamos enciclopédias, livros científicos e literários e vídeos. As crianças se 
mostraram bastante entusiasmadas com as fotos e as imagens que viram, e as 
perguntas começaram a parecer. 

Resgatando as nossas conversas sobre esse animal, percebemos que , o que as 
crianças conheciam, diziam respeito, ao tamanho e o habitat destes  

As perguntas do projeto: "O mar e suas maravilhas"  

Após a escolha do tema e a consulta em algumas fontes de pesquisa, o passo 
seguinte foi a elaboração das questões. 

Começamos pelas baleias, depois golfinhos, em seguida cavalo-marinho, conchas e 
peixes. Segue as perguntas que foram feitas sobre esses sub-temas, claro que, 
cada qual há seu tempo. 

Baleias 

As baleias têm braços? 

Elas tem rabo? 

O que elas comem? 

Porque elas saltam? 



Qual o predador das baleias? 

                                                             

Golfinhos 

                                                     

- O golfinho também mama? 

- Qual a cor dos golfinhos? 

- Para que servem os seus dentes? 

- O que ele come? 

- Os golfinhos também saltam?  

Cavalos-marinhos  

- Onde os cavalos-marinhos podem ser encontrados? 

- Como nascem seus filhotes? 

- Quem é o predador do cavalo-marinho? 

- Como ele se defende?  

  

Conchas 

- Quais as cores das conchas? 

- Elas podem abrir? 

- Qual o formato delas? 

- O que tem dentro das conchas?  

  

Peixes 

- Os peixes dormem? 

- Porque que o pescador pesca os peixes? 

- Os peixes podem viver fora do mar? 

- Eles têm sangue? 

- Quais as espécies de peixes que existem?  



Usamos livros, enciclopédias e a internet, para responder essas perguntas. 

Todo esse nosso aprendizado, foi registrado através das mais variadas técnicas e 
materiais artísticos. (ANEXOS 1; 2; 3; 4; 5; 6) 

Trabalhamos com as múltiplas linguagens, para que as crianças pudessem 
desenvolver ainda mais as suas habilidades e competências.  

A Rede  

A escola organiza seu currículo escolar em rede. Conhecemos essa forma de 
organização quando algumas professoras da nossa instituição fizeram um curso 
com o então professor da Faculdade de Educação da Unicamp, Ulisses Araújo. 

Ela parte de um tema central, seguida das perguntas feitas pelos alunos, os 
conteúdos tradicionais, e os objetivos específicos. 

A nossa rede do primeiro projeto ficou assim: ANEXO 7 

Conteúdos trabalhados ao longo de todo o projeto  

Reprodução; 

Alimentação; 

Habitat; 

Características físicas; 

Locomoção; 

Hábitos e costumes; 

Extinção das espécies; 

Preservação; 

Conceitos matemáticos, dentre outros.  

Objetivos do projeto   

Traçamos muitos objetivos para esse projeto. Aqui, estão listados os que foram 
considerados mais significativos no trabalho com essa turma:  

- Ampliar o vocabulário; 

- Participar de discussões sobre variados temas; 

- Tomar contato com a escrita do nome e de algumas palavras contextualizadas; 

- Perceber no professor, um possível informante sobre os fatos; 

- Demonstrar curiosidade pelo o que o cerca; 



- Demonstrar cuidado pelos seres vivos.  

Algumas de nossas "descobertas"  

- Baleias não têm braços, mas sim barbatanas; 

- A cor do golfinho é cinza; 

- A fêmea cavalo-marinho deposita os ovos numa espécie de bolsa localizada no 
abdômen do macho; 

- As conchas podem ter várias cores e formatos; 

- Os peixes não dormem, apenas descansam. Eles também, não fecham os olhos, 
pois não  possuem pálpebras como nós.  

Conclusão 

Durante todo o semestre, as crianças se mostraram envolvidas com o projeto em 
estudo. 

Na roda se expressaram mais e relembraram de curiosidades e informações sobre 
os sub-temas, que confesso, eu mesma já tinha esquecido. 

A nossa hora da história, assim como a hora de cantar as nossas músicas, muito 
encantaram todo o grupo. 

Ouvi-los retomarem o que aprenderam sobre o projeto na apresentação que 
fizeram para uma turma da escola, com idade superior a deles, deixou-me muito 
orgulhosa. Ficou claro nesse momento, o quanto cresceram com esse estudo. 

Dificuldades ao longo do trabalho surgiram, e claro irão sempre aparecer. Porém o 
desafio de ultrapassá-las é que torna o nosso trabalho ainda mais gratificante. 

Lembrei-me das colocações de Vygotsky sobre a importância da intervenção do 
professor e das próprias crianças no desenvolvimento de cada indivíduo envolvido 
no sistema escolar. Observando as trocas de informações entre o professor as 
crianças, ficou fácil que esse tipo de recurso, de ajuda propriamente tida, além de 
produtivo, transformou-se em aprendizagem.  
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