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Considerando os textos: 

RCNEI (Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil) e principalmente o eixo NATUREZA 
E SOCIEDADE  

CAMPOS, R. S. P; MONTOITO, R. O texto alternativo ao livro didático como proposta interdisciplinar 
do ensino de ciências e matemática. In: PIROLA, N. A. (org.) Ensino de ciências e matemática, IV: temas 
de investigação [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 157-174. 

NADAL, P. Natureza e sociedade na pré-escola. Nova Escola. Disponível em 
<http://revistaescola.abril.com.br/creche-pre-escola/natureza-sociedade-pre-escola-636865.shtml>, acesso 
em 28 abr. 2015. 

Cada Grupo deverá ler os textos e escolher uma forma alternativa de desenvolver uma atividade 
interdisciplinar para uma turma da educação infantil, lembrando que o foco principal deve ser o eixo 
Natureza e Sociedade. 

O Grupo deverá apresentar em sala de aula o Plano de Aula e a Produção de um Artefato que 
desenvolvido (que pode ser um vídeo, um texto literário, um teatro, etc..). Ficando a critério do grupo a 
forma de apresentação do trabalho. Lembrando que é necessária a indicação de como ocorrerá a 
execução da atividade interdisciplinar e a avaliação da atividade. 

Cada Grupo após escolher a atividade, deverá desenvolver um artigo apresentando o processo criatório 
do Plano de Aula e também da atividade propriamente dita. 

Regras para o trabalho: 

 Grupo com um mínimo de dois (2) e no máximo cinco (5) alunas; 
 Todos os componentes do grupo tem que participar da atividade e das apresentações; 
 Entregar o Artefato pedagógico desenvolvido e o Plano de Aula impressos antes do início da 

apresentação; 
 Entregar o Artigo e o Termo de Consentimento (de quem aceitar) impressos antes do início da 

apresentação do artigo; 
 Encaminhar o Artefato pedagógico desenvolvido e o Plano de Aula por email para o professor 

até o dia 10/06. Mandar para o e-mail (walteno@yahoo.com.br), nomeando os arquivos com os 
nomes: Ecn_Artefato_gp?? (trocando o ?? pelo número do grupo, sendo 01, 02, etc) e 
Ecn_PN?_gp??), colocando no assunto do email (Ecn_PN + Nome das alunas). Deve ser 
disponibilizado para todos os colegas também. 

 Encaminhar o Artigo desenvolvido por email para o professor até o dia 24/06. Mandar para o e-
mail (walteno@yahoo.com.br), nomeando os arquivos com os nomes: Ecn_Artigo_gp?? 
(trocando o ?? pelo número do grupo, sendo 01, 02, etc) colocando no assunto do email 
(Ecn_Artigo + Nome das alunas). Deve ser disponibilizado para todos os colegas também. 

 Regras para o artigo: 
Desenvolver no editor Word versão 2003 (se usar uma versão mais recente, salvar como versão 
word2003), seguindo as regras da ABNT e tem que ter no mínimo: Elementos pré-textuais (título, 
nome das autoras, resumo, palavras-chave), Introdução (apresentação do tema e da questão 
norteadora do trabalho), Referencial (desenvolvimento do tema - referencial teórico), Materiais e 
Métodos (Como foi realizada a pesquisa e como pode ser aplicado), Conclusão (opinião do grupo 
sobre o assunto e a resposta a questão apresentada) e Referencias (livros, artigos e sites). No 
mínimo 7 (sete) páginas e no máximo 15 (quinze) páginas. Consultar livros, sites e artigos, no 
mínimo 5 (cinco) referencias. 
 Deve ser Papel tamanho A4 com: 
 Margens (Superior, Inferior, Direita, Esquerda): 2,5 cm 
 Cabeçalho e rodapé: 1,5 cm 
 A 1ª linha do parágrafo deve ter afastamento de 1,25 cm.  
 Fonte Arial, tamanho 12 e justificado, espaçamento entre linhas de 1,5. 
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 Durante a aula, no dia 24/06, o artigo deverá ser entregue impresso e haverá uma discussão 
sobre o trabalho apresentado. 

 
 
 
 

Critérios de Avaliação das atividades 

a) Para a Apresentação 
 Participação do grupo; 
 Coerência da atividade com relação ao RCNEI no eixo Natureza e Sociedade; 
 Criatividades do Grupo; 
 Pertinência da atividade com relação a faixa etária; 
 Tempo efetivamente utilizado. Mínimo de sete (7) e no máximo de quinze (15) minutos. 

b) Para o Plano de Aula 
 Coerência com o RCNEI e o conteúdo proposto; 
 Conteúdo proposto, utilizado e efetivamente apresentado; 
 Todas as informações disponibilizadas estão claras e de fácil entendimento; 
 Pertinência do conteúdo quanto a faixa etária dos alunos; 
 Uso efetivo dos recursos propostos. 

c) Para o Artigo (Escrito e apresentado) 
 Participação do grupo; 
 Coerência com o RCNEI e o conteúdo proposto; 
 Conteúdo proposto, utilizado e efetivamente apresentado; 
 Pertinência do artigo com relação aos critérios propostos; 
 Fundamentação teórica condizente com o assunto; 
 Considerações gerais consistentes e condizentes com o desenvolvimento; 
 Dedicação e consistência do Grupo quanto ao desenvolvimento do artigo; 
  

d) Auto avaliação 
 Preenchimento completo do questionário; 
 Entrega dentro do prazo proposto; 
 Clareza das anotações. 

e) Distribuição dos grupos 
 Colocar os nomes de forma legível; 
 Cada grupo terá no máximo cinco (5) componentes, por isto há somente quatro espaços 

para preenchimento; 
 O nome indicado na primeira posição será a responsável por entregar os impressos e 

também encaminhar os arquivos por email. Será também a líder do Grupo. 
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Gp Aluna (1/3/5) Aluna (2/4) Ordem 

1 
Adriana Montovani Roberta Rodrigues 

 Deisa Cristina  

Francisca da Silva Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 
Jacqueline S. Monteiro Nattassia Kinsk 

 Kenia Aparecida  

Miria Marcia Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 
Priscila Moreira Joelma Pinhal 

 Pricila Loanda  

Dulcimar Rodrigues Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4 
Caroline Cristina Michele Estefane 

 Eva Lourdes Thiara Rocha 

Livia Silva Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5 
Ana Paula de Menezes Taisa Aparecida 

 Dhayana Novais  

Leidiane de Oliveira Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6 
Deborah Lorena Romilda Serafim 

 Gracy Kellen  

Leonicia Geralda Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7 
Ana Paula Vieira  

 Ana Paula Correa  

Jessekarla Silva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8 
Adriana Fontes Kariny Souza 

 Franciele Núbia Leticia Marques 

Ester Costa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

9 
Adriana Costa Sheila Aparecida 

 Deborah Zago  

Merciliane Oliveira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


