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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto apresentado auxiliará a criança, a desenvolver sua criatividade, narrativa, 

diálogo, convívio dentro da sociedade, despertar na criança o prazer e o gosto pela leitura, e seu 

ingresso na pré-escola. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a participação ativa e direta, contribuindo para desenvolver o espírito criativo 

tanto do professor quanto da criança. Desenvolver na criança atitudes afetivas e intuitivas, 

resolução de conflitos, amor, amizade. Trabalhar com as mudanças climáticas, o universo, 

diferentes tipos de animais e os de linguagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver na criança o espírito criativo e participativo através da construção dos 

personagens da história; 

• Aprender sobre as classificações dos animais, vertebrados e invertebrados; 

• Compreender sobre as mudanças climáticas, conhecer os planetas e todo o sistema solar; 

• Vivenciar situações de conflito, como: amor, amizade, egoísmo, raiva, decepção e etc; 

• Trabalhar a diversidade através do conto; 

• Despertar na criança o prazer e o gosto pela leitura. 

 

CONTEÚDO 
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• Literatura: O Pequeno Príncipe, O Patinho Feio e Estrelas e Planetas; 

• Filmes: O Pequeno Príncipe, O Patinho Feio e Wall-E. 

 

METODOLOGIA-RECURSOS 

 

Através da roda de conversa com as crianças, elas serão indagadas sobre seus medos e 

levadas a relatar experiências vividas, como: animais, familiares, amigos, passeios, etc. 

A partir dos relatos apresentados, as crianças serão incentivadas a criar os personagens 

cada qual a sua história, utilizando massinha de modelar, fantoches, E.V.A, cola colorida e 

outros. 

Depois dos personagens prontos, as histórias contadas serão recriadas fazendo o uso do 

flanelógrafo, data show, notebook, teatro de sombras, desenhos, confecção de lembrancinhas e 

passeio ao planetário. 

 

 



 

 

 

 

AVALIAÇÃO / RESULTADOS 

 

Espera-se com esse projeto que a criança participe ativamente das atividades propostas 

pelo professor, as quais tem como foco desenvolver na criança os sentimentos de: amor, 

amizade, lealdade, respeito aos animais, a natureza e as pessoas. Despertar também a 

criatividade, oralidade, o gosto pela leitura e escrita, a espontaneidade, valores morais e éticos. 

Durante todo trabalho a criança será acompanhada pelo educador no sentido de orientá-la no 

desenvolvimento das atividades. 
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