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Resumo: O presente artigo objetiva relatar a experiência fantástica, vivenciada na turma do 

Berçário IIIB da Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Laura, de Veranópolis/RS, a 

respeito da vida dos peixes e da importância da água. A partir deste relato, fica evidente o 

quanto observar com atenção as reações e sentimentos das crianças em relação às suas 

vivências escolares pode ser um disparador para a construção de conhecimentos, vínculos de 

afeto e crescimento, com descobertas e felicidade. E, o quanto, a disposição dos profissionais 

em pensar e repensar a prática gera resultados de excelência. Ao final, a avaliação não pôde 

ser diferente, se não uma encantadora viagem pelas lembranças de um projeto maravilhoso. 
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1. COMO TUDO COMEÇOU 

“Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E, na infinita 

possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempos, nossos tempos e 

nossos lugares coincidiram. E deu-se o encontro” (Rubem Alves). 

 

 Era um momento desafiador! Nossa turma, o Berçário III B, as crianças com dois anos 

e meio, algumas mais novas, muitas mudanças, novo grupo e suas famílias... Dois meses de 

trabalho, algumas dificuldades para construir a rotina, fraldas, chupetas, mamadeiras, choros, 

famílias desconfiadas... Várias ideias, tentativas sem sucesso de construir um trabalho com 

princípio, desenvolvimento e final... Muito pensamento, troca de ideias, busca por 

alternativas, apoio mútuo entre colegas de turma... Até que, de maneira inusitada, aconteceu! 

Tudo começou, com uma contação de histórias, um livro escolhido para preencher 

alguns minutos do tempo entre uma atividade da rotina e outra, “O Peixe Nino”. O comentário 

de que a turma adorou a história de um peixinho que vai passear pelo mar, junto com seus 

amigos, acendeu a luz que faltava para o desenrolar de toda uma relação de amor com o 

conhecimento. No momento, havia uma preocupação muito grande dos profissionais com o 

planejamento, com a adaptação da turma e com o estabelecimento de um vínculo de afeto e 

compromisso com as famílias das crianças. 
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 A turma apreciou a história do peixe. Dentro deste encantamento, uma sessão de 

cinema, depois pensou-se em um lugar onde pudesse ser realizada a observação dos peixes e a 

adoção de um para ser de estimação do Berçário III B. Assim, aconteceu um passeio, até uma 

agropecuária para conhecer os aquários de peixes que são comercializados. Lá, muita alegria, 

a observação de outros bichos e a escolha do peixinho da turma, carinhosamente chamado de 

Nino. Um ser vivo que trouxe conhecimento, alegria e vinculação à turma. Um ser vivo que 

proporcionou a imersão de todos os envolvidos em um universo de conexões e saberes, 

agregando conhecimentos ao já conhecido e surpreendendo pelas novidades. Surge assim, um 

projeto
4
, de maneira inusitada. 

  

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

“Será possível, então, um triunfo no amor? Sim. Mas ele não se encontra no final do 

caminho: não na partida, não na chegada, mas na travessia” (Rubem Alves). 

 

Este projeto, como todas as surpresas que ele envolveu, ocorreu em um tempo 

inesperado de duração, na medida de sua construção e espontaneidade. Foram três meses de 

envolvimento, emoções, alianças com as propostas da SMED e da escola e, de estreitamento 

dos laços com as famílias
5
, a partir de relatórios das atividades desenvolvidas enviados na 

agenda. Sobre as crianças da turma, a incrível descoberta de que têm amor por conhecer 

tudo... Pessoas diferentes, ambientes dentro e fora da escola, profissões, coisas da vida!
6
 

Houve muito crescimento, aprimoramento e aquisição de novas competências e habilidades
7
.  

Aqui, citam-se, algumas das atividades desenvolvidas ao longo deste período, que foram 

muito significativas: 
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2.1 Cinema com pipoca, filme: Seefood – Um peixe fora d’água... 

 

 

     

 

 

 

 

  Fig. 1 – Sessão de cinema 

 

2.2 Passeio até a agropecuária para conhecer os aquários de peixes 

 

Um passeio curto, dentro das possibilidades da turma, com organização, suporte da 

direção, combinações prévias e uma divertida experiência de observação.   

 

 

 

  

 

 

 

      Fig. 2 – Passeio na agropecuária 

 

2.3 Cuidando do peixe de estimação da turma 

 

Muito diferente a vida dos peixes! Água, natação e uma comida que é ração... Hábitos 

diferentes! Logo o peixe adaptou-se à rotina da turma, fazendo inclusive, seu soninho no 

mesmo horário. Realmente, o mundo é feito de todas as diferenças entre os seres vivos... 

diferentes, mas complementares entre si! 

 

  

    

   

           

 



   

 

Fig. 2 – Peixe Nino   

 

2.4 Contação da história: Para que serve a água? 

 

Uma história simples, de como a água está presente em nossas vidas, desde a sua 

utilidade para beber, tomar banho até para servir de casa para os peixes morarem. 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

Fig. 3 – Capa do Livro 

 

2.5 Construção do livrão sobre a água, em uma adaptação da história contada 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 4 – Páginas do livro sobre a água 

 

O primeiro livro, registro concreto de experiências vividas, inicialmente, nas sensações, 

percepções e emoções. O papel servindo de álbum, para as lembranças ricas de momentos de 

aprendizado. 

 

 2.6 Visita de diferentes profissionais à nossa escola 

  



  2.6.1 Nutricionista e uma deliciosa receita de biscoitos 

 

Uma culinária divertida, com a confecção de biscoitos, orientada pela nutricionista da 

escola. Deliciosos peixes, que foram compartilhados também com as famílias. 

Fig. 5 – Atividade com a nutricionista 

 

2.6.2 Dentista e os cuidados com nossos dentes 

 

Do nosso corpo, sobre o qual estudamos a higiene, faz parte a boca... Nela estão os 

dentes e a língua, que precisam ser corretamente higienizados para a manutenção da saúde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Fig.6 – Visita da dentista  

 

2.6.3 Carteira, para envio de correspondência de agradecimento para a 

agropecuária.  

 

 

 

 

 

Fig.7 – Visita da carteira 

 



 2.7 Manipulação de diferentes materiais  

 

Para realização dos relatórios das atividades e confecção das páginas do livrão. Foi 

construído ainda, um pega-peixe de sucata para a mamãe e realizada a manhã de pescaria, 

com o empréstimo do jogo pelas famílias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 – Experiências! 

 

Tintas, papéis, canetões, giz de cera... um universo de possibilidades para registrar no 

papel, tudo aquilo que primeiro foi sentimento, tudo que foi vivenciado! Além de todo o 

conhecimento, construímos incríveis memórias, privilégio de proporcionar às crianças o 

verdadeiro sentido da infância na escola. A culminância do projeto realizou-se com a entrega 

do livrão para as famílias, como o portfólio de aprendizagem do primeiro semestre do ano 

corrente
8
.  

 

3. SENTIMENTOS DESPERTADOS 

“Felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia”. 

(André Luiz) 

 

Este projeto muito orgulha a turma do Berçário IIIB! Primeiramente, vivenciou-se uma 

euforia, pelo passeio e pela chegada do peixe Nino à sala. Todas as descobertas envolvendo a 

vida e moradia dos peixes, comparadas com a vida e moradia das pessoas, fizeram a turma 

ficar curiosa e envolvida. Igualmente, houve a percepção de que o corpo dos peixes é 

diferente do corpo humano, a observação de sua forma de locomoção, alimentação e 

respiração na água, em comparação com a forma das pessoas andarem, se alimentarem e 
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também com o corpo humano. Afinal, os peixes possuem nadadeiras e as pessoas possuem 

braços e pernas. 

Mas, como na vida, nem tudo são alegrias. Houve a despedida do peixe, e a turma viu-

se diante da morte. Esta era uma possibilidade desde o princípio, toda a forma de vida, corre o 

risco de perecer e, o frio do inverno, levou o peixe Nino para o céu dos peixes. Esta foi uma 

conversa sensível, sobre despedidas e o desaparecimento de um ser amado. Vivenciou-se o 

ritual da retirada do peixe do aquário, do tempo do aquário vazio para a compreensão de que 

ali não havia mais o Nino. Contou-se com a compreensão das famílias e, a explicação da 

necessidade de um abraço em casa e do respeito ao momento das crianças de lidar com a 

despedida e a saudades. Observou-se a seriedade no manejo da situação, ofereceu-se a 

oportunidade de falar, questionar e relacionar a despedida do peixe com outras despedidas das 

vidas da nossa turma
9
. 

 Passada a despedida restou a saudades, e uma lembrança muito viva e alegre da 

experiência de cuidar de um ser vivo. Todo o desenrolar deste sentimento, transformou-se em 

um livro, registro de tudo que foi possível conhecer. Quando houve o debruçar-se sobre a vida 

de um outro ser, a nossa própria vida ganhou novos significados
10

. Assim, vimos o primeiro 

semestre correr, a turma amadurecer, o planejamento se refazer e, concomitante, um 

aprendizado afetuoso acontecer. As tantas dúvidas do princípio, foram dissipando-se e, no 

fluxo dos acontecimentos, aprendeu-se a estar junto, vivenciando o tempo escolar com 

alegria, parceria e laços de afeto e responsabilidade. 

 

4. COMO CRESCEMOS! 

“A pipoca não imagina aquilo do que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder 

do fogo a grande transformação acontece: BUM! ” (Rubem Alves). 

 

No decorrer do desenvolvimento das atividades realizadas no projeto que foi 

desencadeado com o estudo do peixe, muitas e gradativas mudanças envolvendo o 

crescimento da turma como grupo e, de cada um na sua individualidade foram possíveis de 

observar. Com isso, algumas angústias foram substituídas pela confiança, alguns silêncios 

pelas palavras, alguns problemas por soluções e o sentimento de ligação se construiu... Todos 

passaram a sentir-se, realmente, juntos na tarefa de educar e cuidar as crianças do Berçário 
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a construção de competências didáticas compatíveis com essa concepção de educação” (CARVALHO, 2011, p. 

96). 



IIIB. Além disso, para as crianças, houve um ganho quanto ao desenvolvimento da 

autonomia.  

 

4.1 Melhor entendimento da rotina da turma 

 

Os desafios iniciais com a construção da rotina, nova sala, novas profes foram sendo 

superados... quando o peixe Nino chegou à sala, as crianças basearam a compreensão dos 

diferentes momentos do dia, com o marco do horário de alimentar o peixe. Então, o peixe 

comia sua ração depois do bom dia da turma. Em seguida, a alimentação das crianças no café 

da manhã e depois as demais atividades. Esse início de dia, cuidando do peixe, tendo um 

significado tão especial para todos, representou um elemento organizador para o grupo, em 

virtude de toda a carga emocional e afeto que trouxe consigo. 

 

4.2 Compreensão da importância das regras de convivência  

 

O momento de alimentar o peixe, bem como o de realizar a higienização do aquário, 

exigiu crescimento e maturidade. Saber esperar a sua vez foi fator determinante para o 

cuidado adequado do animal de estimação da turma. Da mesma forma, entender a 

impossibilidade de segurar o peixe no colo, dadas as necessidades específicas de um ser 

aquático. Ocorreram diversos momentos, nos quais foi necessário lidar com a tolerância à 

frustração e mediar a irritação por não poder fazer tudo o que se quer e quando se quer. 

Culminando com o crescimento biológico das crianças, observou-se o desenvolvimento da 

maturidade, respeitando a compreensão da faixa etária. 

 

4.3 Maior desenvoltura no manuseio de diferentes materiais (giz de cera, canetões, 

tintas, colas). 

 

A partir da construção do livrão, o manuseio dos diferentes materiais de motricidade 

fina foi sendo aprimorado. Com a alegria de registrar experiências tão maravilhosas 

vivenciadas dentro e fora do ambiente escolar, as crianças passaram a observar e cumprir mais 

os combinados em relação a estes materiais. Como exemplo, deixaram de levar à boca a ponta 

do canetão, passando a usá-lo apenas para desenhar e pintar; passaram a cuidar mais das 

folhas de diferentes espessuras, ao invés de amassar, morder ou rasgar. 

 

4.4 Ampliação do vocabulário e maior uso da linguagem oral 



 

Um peixe na sala precisa de tranquilidade. Neste sentido, foram reforçadas combinações 

referentes ao cuidado com os gritos, choros e barulhos estridentes. Nas rodas de conversa, foi 

enfatizada a importância de resolver as situações de conflito a partir da conversa, evitando 

assim, machucar os colegas, buscando maior compreensão do ocorrido e melhor solução e 

respeitando o peixinho que poderia se assustar. Este segue sendo um desafio diário, mas 

melhorias mais significativas ocorreram após a interação com o animal de estimação. Após a 

morte do peixe, muitas combinações já se tornaram hábitos, sendo respeitadas mesmo sem ele 

estar na sala. Após a morte do peixe, as famílias também entenderam que se pode explicar 

tudo para as crianças, até a ausência... 

 

4.5 Desenvolvimento de um laço de afeto com as famílias 

 

Este foi um aspecto de muita alegria para os profissionais da turma. O vínculo com as 

famílias, que estava sendo sentido como inseguro, fortaleceu-se. Percebemos a partir deste 

movimento, maior confiança na postura, maior transparência e verdade na comunicação e 

assim, uma melhor adaptação e tranquilidade das crianças no ambiente escolar. As famílias 

que, antes, demonstravam dúvidas e dificuldades em comunicar-se com os profissionais, 

passaram a sentir-se à vontade para questionar dúvidas, dar sugestões e também contar fatos 

sobre as crianças que muito auxiliam no entendimento do jeito de ser de cada um. 

Atualmente, há uma relação amistosa e de grande parceria. 

 

 

5. COMO PERCEBEMOS O QUE CONSTRUÍMOS! 

“Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa 

ensinar” (Esopo). 

 

Concluído o projeto, a avaliação foi surpreendente e a melhor possível
11

. Revendo todo 

o processo, desde o começo, agradeceu-se a oportunidade de crescimento por tudo que se 

construiu, ao mesmo tempo, abrindo-se outras possibilidades para um novo projeto. O retorno 

das famílias muito gratificou os profissionais envolvidos, alcançando assim, o objetivo de 

uma aproximação afetuosa e a vinculação baseada na confiança. 

Na Educação Infantil, as dificuldades para desenvolver atividades de aprendizado, fora 

do círculo cuidados com a higiene e alimentação, são inúmeras. Todos os dias, novas 

                                                             
11 Como afirma Hoffmann (2009, p. 90) “O sentido fundamental da ação avaliativa é o movimento, a 

transformação”, neste projeto ficou evidenciado seu caráter transformador. 



situações desafiam o amor dos profissionais pela área e sua capacidade de visualizar algo 

além das limitações, muitas vezes impostas pelas condições de maturidade da turma e pela 

pouca idade das crianças pelas quais é preciso responsabilizar-se
12

.  

 Mas, todos os dias, observando os pequenos detalhes, também se configuram novas 

oportunidades de realizar descobertas, perceber o quanto crianças tão pequenas podem ser 

surpreendentes na sua visão de mundo e o quanto Paulo Freire estava certo, quando proferiu: 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”.  

Houve intenso aprendizado, crianças e adultos, em constante interação baseada no 

respeito e na intenção. Embora o projeto tenha iniciado de maneira inesperada, a todo o 

momento as diretrizes que norteiam o trabalho pedagógico e o cuidar na educação infantil 

estiveram presentes. Tendo isto sempre permeando o ambiente de trabalho, foi possível 

desfrutar de momentos de interação qualificada, experiências significativas e muita, muita 

felicidade.  

Concluindo, ficou aquele sentimento, de tarefa realizada, mas também de admiração por 

um percurso em que descobriu-se muito, cresceu-se muito e amou-se muito! Conforme tema 

de trabalho de nossa Secretaria, viveu-se o “Tempo de Semear”. Descobriu-se que, a vida é 

semeadura e colheita ao mesmo tempo. Estamos colhendo os frutos, mas já preparando as 

sementes para a terra fértil de um novo tempo, outro semestre, nova fase de desenvolvimento. 

Novas descobertas!  
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