


CRIANÇA, NATUREZA 

E CONTEXTOS 

LÚDICOS DE 

INVESTIGAÇÃO

Momento 1



Nossa colaboradora

Patricia Celli da Silva Ribeiro

Profª Mestra em Educação pela UFPR 
Especialista em:

Educação especial e inclusiva(UFPR)
Coordenação Pedagógica (UFPR)

Pedagoga das redes públicas Estadual do PR e  
municipal de Curitiba.



MOMENTO 1

• Boa Vindas.

• Reflexão sobre a importância da 
liberdade dos espaços abertos, 
como instrumento de vivências 
para o aprendizado.

• Como nos tornamos brincantes -
Resgate de memórias

• Atividades práticas.

AGENDA



• Mostrar que os diferentes espaços públicos ou os que circundam os

espaços escolares e apresentam natureza, possibilitam às crianças a

exploração com vivências diferentes, entendendo a dinâmica do

mundo que as cercam e que muitas vezes desconhecem por

estarem limitados aos muros da escola ou das casas.

• Compreender que a consciência ambiental faz parte do

desemparedamento das crianças.

Objetivos



• Entender que ao brincar em contato com os elementos da natureza apresentam

inúmeros benefícios para o desenvolvimento infantil e a aproximação da

natureza, passam a ser mais criativas, confiantes e concentradas.

• Apresentar sugestões de recursos e materiais didáticos para crianças dos

primeiros meses aos três anos, e dos 4 aos 5 anos; tendo como prioridade o

desenvolvimento cognitivo e realização de intervenções pedagógicas.



As crianças precisam ser desemparedadas!
Para tanto é
memórias

necessário resgatar nossas  
brincantes, experienciar

possibilidades de relações com a natureza,
projetar contextos com oportunidades para

e se relacionar com a natureza,  
das unidades educativas e no

brincar 
dentro 
entorno!

Fonte:CMEI CIRO FRAREDisponível em: 

https://youtu.be/zmprzaI_LdU

https://youtu.be/zmprzaI_LdU


Investigar

Se relaciona a seguir vestígios,

descobrir e indagar algo a partir de

um minucioso exame de observação

e processo de pesquisa

Se dá também por meio do brincar e

implica acolher o inusitado, dar valor

a perplexidade e a alegria do fazer!

Fonte:CMEI CIRO FRARE



Contextos

física, cultural eTem dimensão

social.

Tem contextos de relação com

circulamterritórios 

provocações

em que

e desafios

permite

para as  

pensar,crianças, que

elaborar que hipóteses, que acolhe

o aprender com todos os sentidos.

Fonte:CMEI CIRO FRARE



Como me tornei 

brincante?

Fonte:CMEI CIRO FRARE



1. Cada professor deverá receber
um envelope e folha e deverá

descrever uma memória
brincante. Assim que todos
acabarem, devem trocar com
os colegas.

Atividade 1



2. Relacionar as experiências
brincantes dos colegas, com os
quatro elementos: ar, água, terra e
fogo. (oralmente). Ampliando o
repertório de brincadeiras que se
relacionam com os quatro
elementos da natureza a partir das
nossas memórias.

Atividade 1



Fonte:CMEI CIRO FRARE



Fonte:CMEI CIRO FRARE



Fonte:CMEI CIRO FRARE



Memórias do fogo

Fonte:CMEI CIRO FRARE



Em filipetas, compartilhe 
uma memória que  
remeta a vida na escola!

Oralmente quem desejar
compartilha com os
demais!

Atividade 2

Uma memória escolar...





Considerando nossas 
memórias

Mais brincantes...
E pensando no 

cotidiano das nossas 
Crianças...

As vivencias que temos 
proporcionado

Seriam de uma escola 
que são asas?

Comente !



Mapa da experiência...

Circule pelos espaços
e identifique lugares
em que a natureza se
faz presente

Atividade 3

Fonte:CMEI CIRO FRARE



Grupo 1
Mapa das cores

Circulem pelos espaços externos e
mapeiem a presença do verde!

Usem a criatividade para registrar: 
Fotos, vídeos, elementos coletados, etc.

Obs. O entorno pode ser incluído na investigação



Grupo 2
Mapa: as formas da água

Circulem pelos espaços externos e
mapeiem as formas/presença da água!

Usem a criatividade para registrar: 
Fotos, vídeos, etc.

Obs. O entorno pode ser incluído na investigação,
bem como vivencias das/ com as crianças.



Grupo 3
Mapa dos cheiros

Circulem pelos espaços externos e
mapeiem os cheiros

Usem a criatividade para registrar/compartilhar 

Obs. O entorno pode ser incluído na investigação



Grupo 4
Mapa da paisagem sonora

Circulem pelos espaços externos e
mapeiem os sons

Registre em áudio as paisagens sonoras e compartilhem

Obs. O entorno pode ser incluído na investigação



Fonte:CMEI CIRO FRARE

Assista ao vídeo “Narrativas 
Naturais - Brincar com a 

natureza é nutrir o interesse 
pelo mundo” e realize o 

Compartilhamento dos mapas!

Disponível: 

https://youtu.be/4mSMu7FGzmU

https://youtu.be/4mSMu7FGzmU


• O que nossa instituição expressa
com relação ao brincar com os
quatro elementos da natureza?

• Quais elementos naturais fazem
parte dos espaços?

• Quais materiais naturais podem ser 
oportunizados?

• Nossas ações pedagógicas
contemplam relações e interações 
cotidianas com a natureza?

Para 

pensar!

Disponível em: https://br.freepik.com/fotos-

gratis/adoravel-bebe-sentado-no-lindo-balanco-

decorado-para-o-

natal_18958044.htm#query=bebe%20sentado& 

position=3&from_view=keyword



Fonte:CMEI CIRO FRARE

A CASA, O CORPO, O EU...

Assista ao vídeo da escola “A 
casa redonda” e realize um 

exercício de olhar!

Atividade 4

Disponível: 

https://vimeo.com/209262063

https://vimeo.com/209262063


Faça anotações sobre as experiências das crianças, destacando:

O planejamento das 
crianças e estratégias

Os materiais disponíveis 
e como utilizaram;

As relações 
estabelecidas com, o 
espaço
físico e com as outras
crianças;

Os enredos criados;

A resolução de 
problemas e conflitos;

Os conhecimentos que 
circulam nesta 
experiência brincante

Qual foi o papel dos 
professores

outros



Quais memórias você tem das  
brincadeiras de casinha da sua infância?

a)Em grupos, compartilhem as suas  

anotações a partir do vídeo;

b)Que memórias brincantes com casinhas 

vocês vivenciaram?

Entre memórias e histórias...



c)Com os tecidos e outros materiais,

escolham diferentes espaços da área

externa, pátio, parque, corredores e

construam “casinhas” para brincar e

receber as crianças

d) Visitem e apresentem as casinhas para

os demais grupos.

Entre memórias e histórias...



Narrativas naturais
Brincar de comidinha

F
o
n
te

:C
M

E
I
C

IR
O

F
R

A
R

E

Disponível: 

https://youtu.be/Xj4oA-3Zf3M

https://youtu.be/Xj4oA-3Zf3M


Quais memórias você tem das brincadeiras de cozinhar no quintal? Vamos fazer um

banquete de natureza!

•Com os elementos naturais e/ou utensílios de cozinha e outros materiais, escolham

construam cozinhas paradiferentes espaços da área externa, pátio, parque, corredores e

brincar de cozinhar no quintal!

•Caprichem na coleta de ingredientes (elementos naturais) e inspirados no livro cozinhando

e descreva-o comno quintal e nas crianças chefs de todo Brasil, de um nome ao seu prato

muita criatividade e imaginação!

•Prepare uma exposição e presente os pratos!

Entre memórias e histórias...





Fonte:CMEI CIRO FRARE

O entorno e a comunidade como 
lugar de

possibilidades brincantes na
natureza!

No minidocumentário “Primeira 
infância e natureza”, vemos os 

benefícios de conectar as crianças 
com ambientes naturais, desde esses 

primeiros anos de vida.

ENCERRAMENTO

Disponível: 

https://youtu.be/mbVPovSVK_E

https://youtu.be/mbVPovSVK_E


Para seguir pensando....

• Qual a importância do 
contato com a natureza  
para as crianças?

• Qual o papel do professor 
ao oportunizar a relação 
das crianças com a 
natureza?

Fonte:CMEI CIRO FRARE
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cooperacaosme@escola.pr.gov.br

Telefone (41) 3340-1609

mailto:cooperacaosme@seed.pr.gov.br

