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CONTEXTUALIZAÇÃO

O Brasil é um país com imensa biodiversidade, onde consta com cerca
de 20% de todas as espécies já conhecidas. Mas o país enfrenta um grande
desafio da conservação de espécies, mas apesar disso, há oportunidades
para  mudar  esse  cenário.  Processos  de  perda  de  habitat  a  partir  da
degradação ambiental,  poluição,  tráficos de animais entre outros fatores,
tem efeito direto na extinção de espécies (BARBOSA, 2017).

É visível  que as pessoas têm o conhecimento,  e admiram muito os
animais em que nunca viram pessoalmente, e que, em sua maioria nem
estão presentes em sua localidade, sem levar em conta toda a diversidade
da fauna do seu próprio país ou bioma. Por exemplo, animais como panda,
zebra, girafa, elefantes são muito mais agraciados pelo público em geral,
mesmo que só sejam vistos através da televisão, computador e etc., do que
animais  como o  lobo  guará,  que  está  presente  em diversos  estados  do
Brasil, e ainda está em risco de extinção em determinados biomas como no
pampa.

Para construir o conhecimento, onde o docente e o discente constroem
os  conhecimentos  juntos,  trocam  ideias  e  discutem  conceitos,  os  jogos
podem  ser  muito  úteis.  Segundo  David  em  seu  PDE  (Programa  de
Desenvolvimento Educacional) diz que:

“Através  dos  jogos,  as  posturas,  atitudes  e  emoções
demonstradas pelos alunos são as mesmas desejadas
na aquisição do conhecimento escolar. Ou seja, espera-
se  um aluno  participativo,  envolvido  na atividade  de
ensino,  concentrado,  atento,  que  elabore  hipóteses
sobre  as  quais  interage  que  estabeleça  soluções
alternativas  e  variadas,  que  se  organize  segundo
algumas  normas  e  regras  e,  finalmente,  que  saiba
comunicar o que pensa sobre as estratégias de solução
de seus problemas.”

Portanto, o objetivo da atividade é promover a conscientização sobre a
realidade da fauna do bioma pampa.  Além de mostrar  aos discentes  os
animais  que habitam no Brasil,  para que estes deem mais  valor  ao que
estão próximo, do que os animais que nem mesmo conhecem.



HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Mostrar a fauna nativa desconhecida pelos estudantes;
 Conscientizar sobre o risco de animais do bioma pampa;
 Construir  o  conhecimento  a  partir  dos  conhecimentos  prévios  dos

discentes;
 Promover  uma  atividade  que  além  de  levar  aprendizado,  seja

também divertida. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Reino Animalia;
 Etologia;
 Extinção.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

 Multimídia;
 Jogo dos animais (fichas de papéis);
 Pincel;
 Quadro branco.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A atividade será realizada com a turma 70 (7º  ano). A atividade será
realizada  em sala  de  aula.  A  atividade  foi  constituída  em um jogo  dos
animais  foi  fundamentado  no  conhecido  jogo  denominado  perfil.  Para  a
realização do jogo a turma foi  dividida em grupos.  Para começar o jogo,
primeiramente foram explicadas as regras para os discentes. Onde o jogo
constitui em uma série de fichas sorteadas que é referente a algum animal
e também é composto por 12 dicas. Essas dicas são lidas pausadamente,
para dar oportunidade para que os alunos respondam a resposta quando
quiser ou esperem por mais dicas. Porém, se a resposta estiver incorreta, o
grupo é eliminado da rodada.

Registro de Intervenção

No dia 19 de setembro de 2017, realizou-se a intervenção denominada
“Jogo dos Animais” com a turma 70 (7º ano, matunino) da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Presidente João Goulart.

Os animais escolhidos para o jogo foi uma mistura de animais muito
conhecidos  como,  por  exemplo,  urso  polar,  ornitorrinco  e  panda.  Esses



foram contrapostos com animais ameaçados de extinção no pampa, como
cardeal amarelo, jaguatirica e lobo guará.

Os  estudantes  foram  muito  participativos,  a  turma  mostra-se
competitiva e animada quando se trata de jogos (Figura 1 e 2). Foi muito
interessante quando os alunos começaram a demonstrar insatisfação em
fichas com animais do tipo quati, cardeal amarelo, jaguatirica, pois diziam
não  conhecer  esses  animais.  A  intenção  de  que  os  próprios  discentes
identificassem  que  seu  conhecimento  era  baseado  principalmente  em
animais de fora, foi atingindo (Figura 3). A partir  disso foi  realizada uma
discussão referente aos animais do pampa, ao risco de extinção além de
mostrar imagens e curiosidades desses animais tão pouco conhecidos pelos
discentes.

Figura 1: Turma dividida em grupos para a execução do Jogo dos
Animais.



Figura 2: Grupo discutindo a resposta do jogo.

Figura 3: Acertos e erros referentes aos animais abordados no jogo.

AVALIAÇÃO

A avaliação  foi  realizada  com base  na participação  dos  alunos  na
discussão  do  tema,  além  do  desempenho  dos  discentes  no  Jogo  dos
Animais. 

O jogo mostrou-se muito vantajoso na identificação e percepção de
problemas ambientais  que  podem ser  causados  pela  caça de  animais  e

Acertos
Panda
Urso Polar
Pinguim
Leão
Ornitorrinco
Lobo guará
Veado

Erros
Quati
Cardeal Amarelo
Paca 
Irara
Jaguatirica



consequentemente  na  extinção  de  espécies,  além  de  ter  aberto  uma
discussão sobre  o tema onde diversos alunos  faziam questionamentos  e
mostravam-se ansiosos pela continuação do jogo.
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