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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

É  de  grande  importância  que  os  educandos  compreendam  o  significado  da
preservação  do  meio  ambiente,  para  que  possam  aplicar  na  prática,  ações  que  os
estimulem  à  conscientização  e  até  mesmo,  a  possíveis  mudanças.  É  de  extrema
importância que seja reforçado a ideia de preservação do meio ambiente aos estudantes
ainda dentro da comunidade escolar, pois assim há mais possibilidades de expansão de
seus conhecimentos e percepções. Levando em consideração tal, pensamento o grupo
PIBID da Escola Carlota Vieira da Cunha desenvolveu um projeto para ser apresentado
na  feira  de  ciências  com  os  alunos  do  6°  ano  do  turno  da  tarde,  através  de  uma
exposição de arte sobre a diversidade de mamíferos pertencentes ao Pampa.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Conscientizar os educandos sobre a importância da preservação da fauna.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Conhecer a diversidade e riqueza de mamíferos da região do Pampa.

 Identificar as atividades que estão colocando em risco a fauna da região.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

Para  realização  dessa  atividade  com  os  alunos  do  6°  ano  que  desejavam
participar  da  feira  de  ciências  foi  necessário  um  mês  de  envolvimento  com  esse
projeto.O primeiro momento consistiu em uma apresentação de slides para situar os
alunos com relação ao tema, nesta foram abordados assuntos, tais como: características
gerais dos mamíferos, evolução, distribuição e diversidade no Brasil e no Rio Grande do
Sul,  composição  da  vegetação  pertencente  ao  Pampa,  características  específicas  e
diversidade de cada ordem de mamífero existente no pampa, curiosidades, métodos de
estudos utilizados para estimar tamanha diversidade, coleções didáticas e científicas. 

Após a apresentação do conteúdo aos alunos, foi proposto para os mesmos que
fizessem  um  levantamento  bibliográfico  com  o  intuito  de  estimular  os  alunos  a
estudarem sobre o tema. Na semana seguinte foi realizada uma roda de conversa com os
educandos para sondar o conhecimento adquirido, e para a surpresa da bolsista PIBID
eles foram muito responsáveis e estavam prontos para conversar sobre o assunto.

O  terceiro  momento  da  atividade  consistiu  em  começar  a  montar  as  telas
recicláveis que seriam expostas durante a feira de ciências, como bibliografia básica de



informações sobre os animais a serem representados, foi utilizado o livro: “Mamíferos
do Rio Grande do Sul”. Uma vez que este traz belas imagens e muitas informações
importantes sobre a diversidade de cada ordem. Para findar essa atividade os alunos
realizaram  a  exposição  intitulada:  “Valorizando  a  fauna  do  Pampa”,  onde  eles
divulgaram para comunidade escolar informações sobre esse grupo tão diverso. Assim
pedindo por mudanças atitudinais para preservação da nossa fauna.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:

A intervenção alcançou os objetivos esperados uma vez que os alunos demonstraram
interesse pelo assunto.

As fotos estão dispostas em anexo.

AVALIAÇÃO:

Os  alunos  foram  avaliados  de  acordo  com  a  responsabilidade  ao  desenvolver  os
materiais que seriam expostos e sua apresentação na feira de ciências.
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Figura 1; Os alunos do 6° apresentando durante a feira de ciências

Figura 2: Quadro produzido pelos alunos do 6° ano para conscientizar sobre a 
diversidade de felinos do pampa.



Figura 3: Um dos desenhos produzidos pelos alunos do 6°.

Figura 4; Desenho produzido pelos alunos do 6°ano para conscientizar sobre os 
animais ameaçados de extinção.


