
 
 

 

 

 

PROBLEMA: Que animais botam ovos?  

 

JUSTIFICATIVA: O projeto a ser desenvolvido surgiu do entusiasmo e interesse da turma pela história “DE ONDE 

VEM O PINTINHO?”.  O tema do projeto, contudo, desperta o interesse natural das crianças pelos bichos em geral. 

Este estudo permitirá que se estabeleça uma relação entre os diversos animais e destes com seu ambiente, que 

serão aprofundadas e ampliadas em várias atividades. “As crianças nutrem um verdadeiro fascínio pelos animais, 

que, na visão delas, são irresistíveis como os brinquedos, mas com atrativos a mais: são seres animados, com vida, 

sentimentos e algumas necessidades semelhantes às dos homens. O estudo de animais traz associações concretas 

entre o ser humano, o mundo animal e a natureza”. (LEITE, 2005, p.3) Acreditamos que este projeto trará grandes 

oportunidades para desenvolvermos conteúdos relacionados aos diversos eixos propostos para a educação infantil 

e proporcionará ao grupo aprendizagens significativas, por se tratar de um tema de interesse de todas as crianças, 

o que faz com que elas se sintam ainda mais motivadas a aprender.  

 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS: DÚVIDAS: Quais bichos botam ovos?  Como são esses ovos e quais são suas 

diferenças?  

 

OBJETIVO GERAL: Proporcionar um contato direto das crianças com os animais que botam ovos, permitindo que 

elas conheçam diversas espécies e suas principais características. Temos na Trilha a codorna e as tartarugas, que 

facilitam o contato das crianças com os bichos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

* Conhecer alguns animais produtores de ovos;  

* Conhecer os diversos tipos de ovos e compará-los, por meio da observação;  

* Conhecer as propriedades físicas dos ovos; 

* Elaborar e saborear comidas feitas com ovos; 

* Estimular o respeito, a ajuda e a colaboração, por meio da valorização de ações de cooperação e solidariedade;  

* Incentivar a prática de brincadeiras entre crianças de um mesmo grupo e outras que frequentam a instituição, 

para promover a interação e a socialização;  

* Manipular diferentes objetos e materiais, explorando características, propriedades e possibilidades de manuseio;  

* Criar trabalhos artísticos por meio de produção gráfica e plástica como meio de comunicar-se e expressar-se 

diante do mundo;  
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* Apreciar e cuidar dos trabalhos produzidos individual ou coletivamente, para promover o respeito às obras;  

* Observar imagens diversas para identificá-las e interpretá-las;  

* Explorar diferentes gêneros e ritmos musicais e desenvolver movimentos ritmados de dança; 

 * Estabelecer comunicação por meio das linguagens oral e corporal, para estimular a interação com outras 

crianças e adultos;  

*Conhecer diferentes gêneros orais (trava-línguas, parlendas, adivinhas, poemas, canções), que promovem o 

desenvolvimento da linguagem oral; 

* Escolher livros para leitura e apreciação de imagens, sons e texturas, de modo a despertar o interesse pela 

literatura infantil;  

* Explorar o ambiente, descobrindo e entrando em contato com seres vivos, para conhecer suas características e 

os cuidados básicos que cada um deles requer e aprender a valorizar a vida; 

 * Incentivar atitudes que contribuam com a manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente;  

* Refletir sobre as características individuais de cada animal;  

* Conhecer diferentes cores;  

* Identificar diferentes texturas.  

  

CONTEÚDOS  

* Eu e o outro (identidade e autonomia);  

* Comunicação e expressão – oral, corporal e escrita (identidade e autonomia); 

 * Exploração de diferentes materiais (artes visuais);  

* Observação e conversação sobre imagens e objetos (artes visuais);  

* Interpretação e dramatização musical (música);  

* Canto (música);  

* Linguagem: oral, escrita, corporal (linguagem); 

 * Comunicação (linguagem);  

* Gêneros textuais (linguagem).  

 

METODOLOGIA  

*Roda de conversa sobre cada animal a ser estudado; 

*Colagens;  

*Atividades com sucata;  



 
 

* Pintura com guache; 

 *Músicas relacionada ao tema (música “Que será?”, do Weber); 

 *Histórias relacionada ao tema;  

 *Dobraduras; 

* Pesquisa feita pelos pais, que incluam curiosidades sobre os animais; 

*Desenhar, pintar e modelar livremente. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 Quem gosta de ovo? Quem já comeu ovo? Quem já viu a galinha botar ovo? – entre outras.  

*Em sala, levar a galinha de brinquedo e mostrar como ela bota os ovos e como eles são. 

*Levar as crianças para ver os ovos de codorna e das tartarugas. 

*Trabalhar as pesquisas trazidas de casa sobre o tema. 

* Fazer rodas de experimentação de ovos variados. 

*Passar DVDs e ler livros de histórias sobre os animais que botam ovos. 

*Fazer os animais que botam ovos para o portfólio individual. (pintinho, codorna e tartaruga). 

*Confeccionar ovinhos de materiais variados (papel, caixa de ovos e argila). 

 

                          

 

    

  

          

 


