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QUE FRIO! 
Editora: Scipione
Autor: Ronni dos Santos Oliveira

Duração: 2 semanas
Disciplinas: Identidade e autonomia, natureza e sociedade, 
movimento, artes visuais e música, linguagem oral e escrita
Temas: Clima, frio e calor, meio ambiente e animais

Objetivo geral:
Reconhecer a diversidade do clima e a interferência humana 
nele, e vice-versa, bem como a diversidade de animais, sua 
forma e sua ação na natureza. Desenvolver a cooperação pela 
identificação, propiciando a conscientização da cidadania plan-
etária

DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Identidade
e

Autonomia

• Expressão de desejos, sentimentos, preferên-
cias e necessidades em situações cotidianas
• Valorização de atitudes de cooperação, soli-
dariedade e compartilhamento de vivências
• Percepção de si e do outro

• Possibilitar a exteriorização de afeto e admiração aos animais
• Estimular a atitude de cooperação
• Perceber suas preferências e valorizá-las, respeitando a preferência dos 
outros

Natureza 
e

Sociedade

• Reconhecimento das relações de
interdependência
• Identificação de diferentes tipos de moradia, 
abrigo e ninho de bichos
• Percepção da relação de interdependência en-
tre os animais

• Possibilitar a vivência de valores positivos, regras, deveres e direitos, 
conscientizando assim o amor e a proteção aos animais
• Sensibilizar para a importância da afetividade
• Perceber o contexto temporal que demarcam as estações do ano

Movimento
• Desenvolvimento da expressão corporal por 
meio de gestos
• Desenvolvimento de habilidades motoras e  
percepção visual

• Desenvolver habilidade motora ampla por meio de gestos de forma indi-
vidual, estabelecendo a vivência do trabalho cooperativo
• Desenvolver a habilidade motora ampla por meio de brincadeiras que 
estimulem o raciocínio, a concentração e a agilidade do corpo
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DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Artes Visuais
e Música

• Percepção dos recursos sonoros e rítmicos da
linguagem
• Desenvolvimento de formas de expressão:
plástica, oral e corporal

• Utilizar expressão artística por meio de habilidade motora específica
• Desenvolver as habilidades de concentração e abstração
• Promover leitura visual por meio das figuras do livro, descobrindo detal-
hes das ilustrações e desenvolvendo a discriminação visual e a expressão 
de sentimentos por meio da arte
• Ampliar vocabulário por meio da memorização musical
• Desenvolver ritmos e socialização

Linguagem Oral
e

Escrita

• Desenvolvimento da expressão oral, expri-
mindo opiniões e preferências
• Leitura e compreensão de textos (não verbais
e verbais)

• Desenvolver a capacidade cognitiva
• Valorizar a história, o enredo e, consequentemente, a importância da 
leitura
• Mobilizar para a pesquisa e a identificação do tema
• Promover descobertas e buscas científicas sobre o tema
• Possibilitar o desenvolvimento da leitura de imagem e figuras (leitura 
pictórica)

FASES DE DESENVOLVIMENTO (ETAPAS)

1ª etapa — Mobilização

Professor, para estimular o leitor, é interessante, antes de contar a his-
tória, apresentar de fato o livro: autor, ilustrador, o papel de cada um, a 
importância do trabalho de interação de um e outro. Faça observações 
sobre o processo de criação da história.
Sensibilizar – Organize os alunos em círculo, todos sentados no chão. 
Diga-lhes para ouvirem com atenção a música “O pato”, de Vinicius de 
Moraes e Toquinho. Coloque a música novamente e agora convide-os 
a dançar.
Despertar – Num barquinho de brinquedo ou de papel bem alegre e 
colorido, apresente o livro.

2ª etapa — Propostas de leitura

Ritual sonoro da leitura (tocar um sininho)
Leitura – O professor realiza a leitura dramatizada com uma luva plás-
tica ou de látex (o pato) e uma bacia de água (o rio), expressando-se
com as mãos e por meio da entonação da voz. A seguir, os alunos 
manuseiam o livro.
Reflexão – Fazer perguntas que estimulem a reflexão dos alunos sobre 
a leitura realizada.  
Chuva de palavras – Promover a compreensão filosófica e vocabular
do aluno.

3ª etapa — Socialização do conhecimento

Atividade 1 – Estações do ano

Explorar mais a música “As quatro estações”, de Vivaldi. Perguntar se 
já ouviram música clássica, falar sobre o título da música, por que será 
que é chamada “As quatro estações”, que som tem “a cara” do verão, 
do inverno, da primavera, do outono; comparar com os atos da obra 
de Vivaldi.

Verão

Vestimenta Gosta de fazer

Outono

Vestimenta Gosta de fazer

Primavera

Vestimenta Gosta de fazer

Inverno

Vestimenta Gosta de fazer

Atividade 2 – Tela da estação

Oferecer aos alunos materiais diversos numa mesa, no centro da sala.
Propor que utilizem técnicas e materiais variados para desenhar a es-
tação de que mais gostam, numa folha de cartolina e, posteriormente, 
montar uma exposição.
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Atividade 3 – Observação da estação

Considere todas as possibilidades de representar o mundo real em sala
de aula, a fim de que os alunos tenham conhecimento da diversidade
das temperaturas. Faça uso de água morna, gelo, água fria, gelada, 
em evaporação (com atenção e cuidado), e explique onde podemos 
encontrar essas diferentes temperaturas na natureza.

Atividade 4 – Pesquisa e ação

Solicitar que os alunos levem para a sala de aula diferentes animais de 
brinquedo. Organize-os por espécie e então sugira que pesquisem que 
local habitam, em qual tipo de clima, qual a preferência alimentar, etc.
A seguir, proponha que reorganizem os animais de brinquedo de 
acordo com o tipo de clima (frio, calor) de onde moram. Aproveite 
para falar da responsabilidade que nós, seres humanos, temos com 
os animais, inclusive com os domésticos. Proponha que adotem um  
peixinho, permita que escolham o nome dele, onde ficará na sala. E 
distribua a tarefa de cuidar do “novo amiguinho da turma”.

4ª etapa — Verificação da aprendizagem

Avaliação contínua, comportamental e atitudinal, ou seja, o professor 
observará, ao longo do projeto, mudanças objetivas e subjetivas nos 
comportamentos e atitudes do aluno de maneira individual e coletiva.

Sugestão de instrumentos para avaliação contínua:

Diário de bordo – o professor faz anotações diárias em uma pasta ou
um caderno sobre o processo de ensino-aprendizagem dos educandos,
com anotações gerais e específicas no transcorrer do projeto.
Essa prática possibilitará elementos para replanejar suas ações e inter-
venções na prática, pois permite acompanhar os diferentes caminhos
que o aluno percorre para realizar suas diferentes aprendizagens.

Chuva de palavras – é a compreensão filosófica e vocabular do aluno.
O professor convida, instiga o aluno a dizer livremente palavras e frases
que expressem seus sentimentos e opiniões sobre a leitura realizada.
O professor registra as palavras e frases na lousa para compartilhar com
todos os alunos. Essa estratégia irá proporcionar mais um instrumento
de avaliação contínua da compreensão do aluno, sendo essa, de fato,
a avaliação inicial.

SUGESTÕES DE MATERIAL COMPLEMENTAR

Professor, o processo de ensino-aprendizagem ao longo do projeto foi 
acompanhado pelos pais e demais familiares. Sendo assim, seria inte-
ressante que, ao concluí-lo, você compartilhasse com os pais o rendi-
mento final, pois o envolvimento e o empenho de todos contribuem 
com o estímulo para que as crianças sejam cidadãos leitores.

Obs.: Defina como preferir a forma de compartilhar com os pais os
resultados do trabalho. Pode ser por meio de um recadinho na agenda,
por exemplo.
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