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Natureza e sociedade na pré-escola 

Paula Nadal 

Neste roteiro, caminhos para ajudar as crianças de 4 e 5 anos a compreender os 

fenômenos naturais, os costumes de diferentes culturas e as normas da vida em 

sociedade. 

OBJETIVO NA PRÉ-ESCOLA Explorar diferentes aspectos da natureza e da cultura 

e respeitar e valorizar a diversidade étnica e cultural. 

 

1 O que é natureza e sociedade? 

A partir dos 4 anos é preciso educar as crianças para a curiosidade 

 
Explorar o entorno e acompanhar o desenvolvimento de 
plantas e animais são aprendizagens do eixo natureza e 
sociedade na pré-escola 

 

 

Na Educação Infantil, natureza e sociedade corresponde ao eixo de aprendizagens 

sobre o mundo físico e social. Entre 4 e 5 anos as crianças são capazes de dar 

explicações mais elaboradas e menos fantasiosas (mesmo que ainda distantes da 

explicação científica formal) para os fenômenos naturais - como a diferença entre o dia 

e a noite, por exemplo - e da sociedade em que vivem. Atividades de exploração dos 

espaços, do ambiente e as investigações sobre diferentes temas da natureza e da cultura 

são imprescindíveis para que os pequenos sejam educados para a curiosidade. 

A partir dos 4 anos, as crianças começam a pensar a partir de evidências. Isso significa 

que algumas experiências do cotidiano levam os pequenos a formar esquemas de 

percepção que os ajudam a antecipar o que é natural que ocorra em várias situações da 

rotina. Aos poucos, a criança passa a identificar a distribuição usual de alguns objetos 

no espaço e também a sucessão temporal que caracteriza essas situações - como 

encontrar a escova de dente no banheiro e colocar a pasta na escova antes de começar 

a escovação, por exemplo. 

Se as atividades constantemente repetidas na rotina são fundamentais para dar 

segurança às crianças, é igualmente importante oferecer a elas situações de exploração 

e investigações controladas e guiadas por você, que permitam a participação ativa de 

todos. Só assim os pequenos vão desenvolver novas aprendizagens e adquirir novos 

conhecimentos sobre o mundo, que vão além dos hábitos aprendidos nas atividades do 
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eixo de identidade e autonomia (leia o roteiro didático sobre este eixo de 

aprendizagem na creche). 

Por isso, na rotina da Educação Infantil, estimule que as crianças vivenciem e 

interajam com os espaços e os objetos, sozinhos e sob a sua orientação. Responda às 

perguntas feitas pelos pequenos com clareza e instigue os momentos de pesquisa, com 

a elaboração de problemas simples, que possam ser resolvidos. Atividades de misturas 

e análise de objetos são muito bem vindas, assim como a convivência em diferentes 

espaços, observando as características de plantas e de animais. Mas somente isso não 

basta. Também é no eixo natureza e sociedade que se desenvolvem noções de respeito 

e valorização da diversidade étnica e cultural. 

 

A especificidade do trabalho na pré-escola 

Quando chegam à pré-escola, as crianças normalmente já sabem se comunicar 

oralmente. Dos 2 aos 6 anos, o vocabulário praticamente dobra a cada ano e a 

pronúncia das palavras evolui consideravelmente. Isso contribui para que elas 

consigam atribuir explicações cada vez mais lógicas para os fenômenos cotidianos e 

desenvolvam as aprendizagens contempladas no eixo natureza e sociedade. 

Vale lembrar, que o termo "lógica" para a criança, tem um significado diferente da 

lógica do adulto. A criança tem uma maneira muito peculiar de entender o mundo e, à 

medida que cresce, tem acesso a novas informações e experiências e esquece seu 

antigo modo de pensar - reformula suas hipóteses. 

Já no primeiro ano de vida, o bebê adquire certa noção de abstração. Ele começa a 

perceber que os objetos ao seu redor existem independentemente da possibilidade de 

enxergá-los. Este é o chamado conceito de permanência dos objetos. Com a aquisição 

da linguagem, a criança acessa o território do simbólico: quando uma palavra, uma 

expressão corporal ou um desenho representam um objeto ou conceito e, com base na 

associação de alguns deles, cria-se uma ideia. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, "na pré-escola, 

os pequenos devem saber como observar fenômenos constantes e esporádicos, 

distinguir luz e sombra, quente e frio, liso e áspero, escolher critérios de classificação 

dos objetos, contemplar modelos e reconhecer materiais diferentes". Organizar 

brincadeiras, experiências, problemas que possam ser investigados e jogos que 

envolvam conhecimentos relacionados à natureza, à cultura e às tradições são 

atividades fundamentais para as crianças de 4 e 5 anos. 
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2 Por que trabalhar natureza e sociedade? 

Noções sobre a vida em sociedade ajudam a compensar desigualdades sociais e 

culturais 

 
As atividades de pesquisa e investigação ajudam a educar 
as crianças para a curiosidade 

 

 

A capacidade de observação e a curiosidade são 

características que devem ser constantemente desenvolvidas nas crianças para que elas 

questionem os "comos" e os "por quês" dos fenômenos do mundo. 

"Vivemos em nosso cotidiano sem entendermos quase nada do mundo. Refletimos 

pouco sobre o mecanismo que gera a luz solar e que torna a vida possível, sobre a 

gravidade que nos cola a uma Terra que, de outro modo, nos projetaria girando para o 

espaço, ou sobre os átomos de que somos feitos e de cuja estabilidade dependemos 

fundamentalmente. Com exceção das crianças (que não sabem o suficiente para não 

fazerem as perguntas importantes), poucos de nós dedicamos algum tempo a indagar 

por que é que a natureza é assim; de onde veio o cosmos ou se sempre aqui esteve; se 

um dia o tempo fluirá ao contrário e se os efeitos irão preceder as causas; ou se haverá 

limites definidos para o conhecimento humano". (Introdução de Carl Sagan para o 

livro "Breve História do Tempo", do físico Stephen Hawking). 

Conhecer diferentes culturas, respeitar (e valorizar) a diversidade - diferenças étnicas, 

culturais e sociais - dentro e fora da escola, assim como compreender como se dão 

esses fenômenos na natureza são aprendizagens que contribuem decisivamente para 

que os pequenos tenham um bom desenvolvimento quando chegarem ao 1º ano do 

Ensino Fundamental. Um bom trabalho com o eixo natureza e sociedade, portanto, é 

aquele que ajuda as crianças a aproveitar os conhecimentos que já possuem e 

relacioná-los às novas experiências estimuladas na pré-escola. 

As noções sobre a vida em sociedade contribuem para que as crianças compensem 

desigualdades sociais e culturais desde cedo. Uma das suas principais tarefas nessa 

fase é ajudar os pequenos a se adaptar ao meio. Isso significa trabalhar tanto a relação 

da criança com as outras pessoas quanto com o meio físico no qual se dá o seu 

desenvolvimento. Quando a criança pode conhecer e, principalmente, atuar sobre os 

fenômenos, ela compreende que as pessoas vivem em espaços e tempos determinados, 

e seguem normas estabelecidas entre si ou impostas pela natureza. 


