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Plano de Aula / Atividades 

 
 

 
Assunto: Desenvolvendo um projeto multidisciplinar contextualizado à Bacia do Apa. 
 
Série: Educação Infantil 
 
Objetivo: conscientização sobre os problemas ambientais, desde a Educação Infantil – que 
é a base na formação do ser humano –, para atuar como um adulto consciente, 
aproximando-o da realidade local. 
 
 
Conteúdos: diversos – utilizar o livro Pé na Água e Cd-rom encartado ao livro e outras 
fontes para desenvolver o tema. 
 
 
Plano de ação / estratégias:  
 

• Conscientização da família sobre o trabalho a ser realizado; 
• Atividades de registro; 
• Maquetes de córregos e corixos da região; 
• Passeio na Colônia Cachoeira, rio Apa, rio Paraguai e rio Amonguijá. 
• Exploração de materiais como: areia, plantas, argila, material orgânico; 
• Pesquisa de campo: rio Apa, Cachoeira, Rio Paraguai e Amonguijá. 
• Confecção de materiais recicláveis: papéis, plásticos, brinquedos; 
• Painéis; 
• Vídeos: fauna e flora do Pantanal; 
• Portfólios: com o registro fotográfico dos passeios; 
• Teatro: enfatizando a fauna e flora pantaneiras; 
• Jogos e brincadeiras: resgate dos jogos e brincadeiras locais; 
• Enfatizar a importância da fauna e flora local e os prejuízos causados ao meio 

ambiente; 
• Integração com o país vizinho, Paraguai. 
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• Realizar trabalho coletivo. 
 
 
Parcerias: 
 
Secretaria de Educação  
Secretaria de Meio Ambiente 
Prefeitura Municipal 
Polícia Ambiental 
SEMA 
 
 
Autores:  
 
Profª. Ana Ramona Dias de Oliveira 
Profª. Gilda Maria Gomes Gaúna 
Profª. Cíntia Flores 
Profª.Claudisse Heyn 
Prof. Edson Belmonte 
Prof. Pedro Paulo Sanchez 
Prof. Éderson Martinez 
 
(Professores de escolas de Porto Murtinho-MS. Proposta desenvolvida durante a oficina 
pedagógica do projeto Pé na Água, realizada em Porto Murtinho em outubro de 2007) 


