
 
PROJETO : FILHOTES  

 
Eixo: Natureza e Sociedade                       Nível: Infantil  I 

 
Duração: Agosto e setembro de 2012    

 
JUSTIFICATIVA 
A escolha da temática “FILHOTES” para o infantil I se deve ao fato de que os animais em geral 
provocam bastante interesse e curiosidade nas crianças. 
O trabalho com filhotes necessariamente envolve a relação mãe e filho possibilitando às 
crianças a análise de diferentes vínculos maternais, refletindo na relação dele e o outro. 
 
OBJETIVO COMPARTILHADO: 
Confeccionar um portfólio para a sala contendo figuras, fotos e informações de cada filhote, que 
será compartilhado com as famílias na reunião de pais.  
 
OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
-Pesquisar as características de alguns animais: como a mãe cuida de seu filhote, reprodução, 
hábitos, curiosidades; 
-Ter contato com alguns animais dentro ou fora da escola; 
-Criar o senso de pesquisa, investigação, observação e troca de ideias entre as crianças. 
 
CONTEÚDOS: 
-Conceitual:          Conhecimento das diferentes formas de cuidar na relação mãe e filho; 
 
-Procedimental: Escuta de textos informativos; 
                             Leitura de imagens. 
           Pesquisa com a ajuda da família. 
 
-Atitudinal:           Interesse pelos diferentes modos de vida dos animais. 
 
 
ATIVIDADE INICIAL: Leitura de imagens. 
Orientações Didática: Dividindo a sala em dois grupos a professora providenciará e apresentará 
figuras de filhotes sozinhos ou junto à mãe e animais adultos (o número de figuras deverá ser 
igual ou superior ao número de crianças da sala).  
Solicitar aos alunos que observem as imagens e depois a professora fará algumas perguntas 
para discutirem em grupo.  
* porque tem animais com suas mães e outros sozinhos? 
* os filhotes conseguem se cuidar sozinhos? 
* os animais crescidos (adultos) precisam de alguém para cuidar deles? 
Nesse momento, registrar as hipóteses das crianças para retomar nas atividades seguintes.  
 
 
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS: 

1- Conhecer a relação do cachorro com seus filhotes. 
OD: A professora providenciará livros/vídeo para promover uma conversa sobre o cachorro: 
o nascimento, como é cuidado, alimentação, o que a mãe ensina a seu filhote.  
A professora deverá fazer um registro das observações e hipóteses das crianças. 
 
2- Levantar hipóteses  



OD: A professora apresentará imagens dos seguintes filhotes: tartaruga, avestruz, pinguim, 
macaco, canguru e crocodilo  e incentivará o grupo a refletir sobre alguns itens: como esses 
animais nascem? Onde eles vivem? De que se alimentam? 
A professora deverá fazer um registro das hipóteses das crianças. 
Fixar as imagens no mural e informar às crianças que estudaremos aqueles animais. 
 
3- Ditar os nomes dos animais e brincar de imitá-los. 
OD: As crianças vão ditar à professora, que escreverá à frente das crianças, no sulfitão os 
nomes dos seis animais escolhidos (crocodilo, tartaruga, avestruz, pingüim, macaco e 
canguru) e deixará exposto na sala para consulta e leitura dos alunos. 
Propor as crianças que brinquem de imitar os animais: como andam, se alimentam que 
barulhos fazem.     

 
4- Pesquisar  
OD: A professora providenciará um impresso que será enviado para casa, esse impresso 
conterá perguntas referentes a todos os animais estudados, da seguinte maneira: dividir a 
sala em seis grupos de 4 crianças para responder as perguntas e enviar gravuras referentes 
aos animais.  
Perguntas: Como nasce esse animal? Como é cuidado? Onde vive? Do que ele se alimenta? 
Cada grupo levará somente uma pergunta de um animal estipulado pela professora, esse 
procedimento deverá ser realizado até terminar todas as perguntas.  Este material será 
utilizado posteriormente na confecção do portfólio.   
 
5- Socialização das pesquisas. 
OD: Solicitar que cada grupo conte sobre sua pesquisa. A professora ajudará tendo as 
pesquisas em mãos. 
  
6. Escutar a leitura de alguns textos informativos.  
OD: Segundo a listagem dos animais estudados a professora levantará algumas questões 
referentes às características dos animais (quais tem pêlos, penas, quatro patas, pés, etc..) e 
mostrará nos livros as informações pertinentes, depois da leitura  registrará no sulfitão (com 
a ajuda das crianças) para ficar exposto no mural externo. 
 
7-Comparar imagens. 
Providenciar boas imagens de animais para que as crianças observem as características dos 
mesmos. Dividir a sala em dois grupos e comparar as características.  

 
8- Visitar o Vale dos Bichos (Mini Zoô). 
OD: Visando adquirir mais informações sobre alguns animais agendaremos uma visita 
monitorada ao Zoológico Vale dos Bichos. 
Combinar previamente com os alunos algumas perguntas que poderão ser feitas aos 
monitores. 
 
9-Conversar sobre o passeio ao Zoológico. 
OD: Em roda a professora fará perguntas para relembrar a visita ao Zoológico incentivando 
as crianças a socializarem suas observações pessoais;    
 
10-Ter contato com alguns animais na escola. 
OD: As crianças que tiverem algum animal (cachorro, passarinho, tartaruga, gato peixe, etc) , 
poderão trazê-los para uma visita na sala, com horário combinado. Dependendo também do 
porte do animal. Faremos uma rápida entrevista com o dono do animal ou com a criança, 
para colhermos dados sobre o animal. Durante a entrevista, a professora ou estagiária 



deverá anotar os questionamentos, respostas e observações feitas pelos alunos. Será 
agendado um animal por vez. 
Após as visitas faremos um registro com as informações juntamente com as fotos obtidas na 
entrevista, para anexar no portfólio. 
 
11- Escutar  histórias. 
OD: A professora fará leituras de histórias envolvendo animais (filhotes) tomando cuidado 
para que as histórias tenham neste eixo de Natureza e Sociedade um cunho científico. 
 
12- Assistir vídeo: A marcha dos pinguins e de outros animais  
OD – A professora deverá selecionar algumas cenas: como nascem, quem cuida, onde 
vivem etc. depois discutir com os alunos e registrar suas observações.  
 
Observações 
 Ao longo do processo todas as informações estarão sendo compiladas e organizadas no 
portfólio. 
Registrar falas dos alunos que auxiliaram na elaboração dos relatórios de avaliação.  
 
PAUTA DE OBSERVAÇÃO: 
 
Durante o desenvolvimento das atividades o aluno: 
- Demonstra interesse pelo assunto. 
- Formula perguntas. 
- Envolve-se na realização das atividades. 
- Traz material de casa para enriquecer o projeto. 
- Compara dados. 
- Avança em suas hipóteses sobre o conhecimento do animal estudado. 
- Participa das pesquisas e elaboração de texto com interesse. 
 

 

 

 


