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Introdução 

O referencial curricular nacional do ensino infantil aborda as idades entre zero a seis 

anos de idade tendo como um dos itens do conteúdo a sociedade e natureza (Prado, 2000). 

Hubner (2001) destaca que o ponto de partida do ensino é sempre o conhecimento prévio do 

aluno e para se aprender Ciências da Natureza, é importante partir de concepções espontâneas, 

experiências trazidas pelo cotidiano familiar, aproximando o educando de novas vivências e 

dos conceitos científicos. 

Nesse tocante temos um problema no ensino infantil em meios urbanos, no qual o 

conhecimento prévio do uso de plantas e animais de produção, já que a população não 

vivência e permeia o meio rural, afastando a possibilidade de correlação entre os diversos 

usos de plantas e animais em nosso meio. Outro problema é que os materiais didáticos 

destinados a esse fim, em sua maioria remetem a situações fantasiosas e longe da realidade e 

aparência de como realmente são as plantas e os animais e seus usos. 

Com o intuito de aproximar as crianças do ensino infantil de áreas urbanas e 

proporcionar conhecimento prévio de plantas e animais de produção, o Programa de Educação 

Tutorial em Agronomia (PET Agronomia) da Universidade Federa Rural da Amazônia, 

realizou a confecção de uma série de materiais lúdicos chamados: “Colorindo e aprendendo as 
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Ciências Agrárias”, sendo o primeiro título da série: “Plantas e Animais de produção”. 

O termo lúdico vem da palavra latina ludus, que significa brincar. De acordo com 

Niles & Socha (2014) “o brincar se constitui em ação, brincadeira, divertimento, imitação, 

faz-de-conta, expressão livre, pois, quando a criança brinca, ela aparece mais madura do que 

ela é, na realidade entra no mundo adulto e lida com os mais diferentes temas de forma 

simbólica”. 

Relatamos aqui a experiência da aplicação do material em três escolas do ensino 

infantil do município de Belém-PA. 

 

Relato de Experiência 

O grupo PET Agronomia organizou visitas para aplicação do projeto do livro 

Colorindo e aprendendo as Ciências Agrárias: Plantas e Animais de produção, em três escolas 

de ensino infantil em Belém-Pa, sendo duas escolas da rede particular de ensino (Pequenos 

Estudantes e Leonardo da Vinci) e uma da rede pública (Escola Estadual Professor Virgílio 

Libonati).  

Previamente, foi realizado a confecção de 19 desenhos à mão livre de animais (abelha, 

búfalo, cabra, cavalo, coelho, galinha, boi, vaca, ovelha e suíno) e plantas (Açaí, algodão, 

bacuri, banana, castanha-do-pará, cupuaçu, jambú, milho e orquídea) destinados a produção 

agropecuária e seus respectivos produtos. Buscou-se inserir plantas e animais ocorrentes na 

região Amazônica, já que o contato das crianças é frequente com os alimentos oriundos dessas 

culturas, contudo distante da presença física das plantas e dos animais, como exemplo cita-se 

o açaí, bacuri, jambú e búfalo (Figura 1).  
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Figura 1 – Exemplo de culturas de plantas da Amazônia Açaí e seus usos (A), Jambú e seu uso (B), 

Bacuri (C) e do animal Búfalo (D), que apesar de ser exótico é amplamente criado na região do 

Marajó no estado do Pará. Fonte: própria do autor. 

 

Os desenhos foram feitos pelo discente do curso de Agronomia Augusto César, 

primeiro autor deste trabalho e pertencente ao quadro do grupo PET Agronomia, de forma a 

“ensinar brincando” as formas de utilização e destinação dos animais do meio rural, por meio 

de ilustrações e jogos. Os desenhos foram digitalizados e formatados para se tornar o assunto 

principal a ser observado e colorido pelos educandos.  

À diretoria e aos professores foi explicado que o objetivo do material é auxiliar o 

processo ensino-aprendizagem por meio do lúdico e se os educandos tem a percepção do uso 

das plantas e animais e se os mesmos as reconhecem realizando a pintura dos desenhos com 

cores que representem realmente o objeto exposto. Foram selecionadas duas turmas de cada 

escola com crianças de idade entre 4 a 6 anos, pertencentes ao ensino infantil. Foi entregue 

para cada criança o desenho para pintar de uma planta e de um animal de produção e 

disponibilizado uma ampla variedade de cores de lápis e giz de cera (Figura 2). 

 

   
Figura 2 – Distribuição dos desenhos nas escolas em turmas do ensino infantil em escolas do 

município de Belém. 

 

Percebeu-se após a entrega dos desenhos que um despertar de interesse sobre os 

animais e as plantas, de que forma esses poderiam ser utilizados em nossa alimentação e em 

outras áreas. Suscitando questionamentos através de perguntas simples como: “se cozinha o 

açaí?” ou ainda “a ovelhinha produz leite?”, e com as explicações aos questionamentos 

muitos deles foram realizando muitas outras perguntas sobre como e para o que as plantas e 

os animais eram utilizados. 

Do total de desenhos pintados, observou-se que 56,6 % coloriram com cores realistas 



 
 

 

aos animais e plantas, assim exemplificado na figura 3 (A, C e D) e 43,4 % usaram cores 

distintas as correspondentes a realidade das plantas e animais (Figura 3 B). Esse fato pode 

demonstrar a necessidade de maior proximidade dos educandos com as plantas e animais de 

produção, o que pode ser realizado por meio de visitas guiadas a locais com a presença dos 

animais e plantas representados nos desenhos. Essa proposta foi aventada pelos professores e 

de posse disso o grupo PET Agronomia realizará como parte das atividades de extensão, abrir 

os setores de produção da UFRA para que seja realizada a visitação aos educandos.  

  
Figura 3 – Exemplos das pinturas realizadas pelos educandos do ensino infantil no município 

de Belém-PA. Fonte: Própria 

 

Professores quando questionados se o material foi bem aceito pelos educandos, 97% 

responderam que sim e 91% responderam que o material irá ajudar na percepção dos 

educandos quanto à destinação das plantas e animais de produção.  

 

Considerações 

A experiência para o grupo PET Agronomia foi de que a Universidade tem como 

contribuir com o ensino infantil, transversalizando os saberes e aproximando a população da 

Universidade. O contato com as crianças e os profissionais trouxeram informações adicionais 

de sua importância ao aprimoramento do material.  
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