Com
este original kit, as crianças exercitam a observação e aprendem as
:LWKWKLVRULJLQDOJDPHFKLOGUHQFDQH[HUFLVHWKHLUVHQVHRI
primeiras
técnicas de desenho. Ao mesmo tempo, conhecem dez
REVHUYDWLRQDQGOHDUQWKHILUVWWHFKQLTXHVRIGUDZLQJ$WWKH
simpáticos
animais e classificam-nos de acordo com o ambiente em que
VDPHWLPHWKH\FDQUHFRJQLVHORYDEOHDQLPDOVDQGFODVVLI\WKHP
vivem,
desenvolvendo o pensamento lógico. Trata-se de um dispositivo
RQWKHEDVLVRIWKHHQYLURQPHQWLQZKLFKWKHVHOLYHWKXV
didático
que estimula efetivamente as diferentes inteligências da criança
GHYHORSLQJORJLFDOWKRXJKW7KLVLVDWHDFKLQJGHYLFHWKDWWUXO\
por
meio de uma série de experiências práticas e reflexivas, a partir da
H[DOWVWKHGLIIHUHQWW\SHVRILQWHOOLJHQFHLQFKLOGUHQE\PHDQVRID
observação
e da perceção das formas e das cores.
VHULHVRISUDFWLFDODQGUHIOHFWLYHH[SHULPHQWVVWDUWLQJIURPWKH
REVHUYDWLRQDQGSHUFHSWLRQRIVKDSHVDQGFRORXUV
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Os processos percetivos estão na base do desenvolvimento da inteli-

gência. Uma perceção quantitativa levará seguramente a uma aprendiza7KHSHUFHSWLYHSURFHVVHVDUHDWWKHEDVLVRIWKHGHYHORSPHQWRI
gem limitada. Por isso, é aconselhável iniciar o jogo com as atividades de
LQWHOOLJHQFH:KROHVDOHSHUFHSWLRQZLOOFHUWDLQO\GHWHUPLQHOHVV
observação das imagens das peças dos animais coloridos, que apresentaOLPLWHGOHDUQLQJ)RUWKLVUHDVRQLWLVDGYLVDEOHWRKDYHWKHJDPH
remos às crianças pronunciando o nome com cuidado. Podemos, essenEHJLQZLWKREVHUYDWLRQDFWLYLWLHVLQYROYLQJLPDJHVGHSLFWHGRQWKH
cialmente, usar as peças como flashcards e seguir o método montessoriaSDLQWHGDQLPDOVZKLFKZHZLOOSUHVHQWWRWKHFKLOGUHQZKLOH
no dos “três tempos” para promover o reconhecimento dos animais e da
FDUHIXOO\SURQRXQFLQJWKHQDPHVRIWKHIRUPHU)RUDOOSUDFWLFDO
sua aparência externa e estimular as crianças a aprenderem a pronúncia
SXUSRVHVZHFDQXVHWKHFDUGVDVIODVKFDUGVDQGIROORZWKH
do seu nome. Em seguida, mostramos os animais um de cada vez e
0RQWHVVRULPHWKRGRIWKH´WLPHVµLQRUGHUWRIDYRXUUHFRJQLWLRQ
dizemos às crianças: “Este é o cão!” “Este é o gato!” “Este é o elefante!”
RIWKHDQLPDOVDQGRIWKHLURXWVLGHDSSHDUDQFHDVZHOODVWRWHDFK
“Esta é a girafa!” Em seguida, chamamos a sua atenção para os detalhes
WKHFKLOGUHQKRZWRSURQRXQFHWKHLUQDPHV:HWKHUHIRUHVKRZ
de cada animal, como é o caso da cor do pelo ou da forma de algumas
WKHDQLPDOVRQHDWDWLPHDQGVD\WRWKHFKLOGUHQ´7KLVLVDGRJµ
partes do corpo: por exemplo, realçamos o longo pescoço da girafa, a
´7KLVLVDFDWµ´7KLVLVDQHOHSKDQWµ´7KLVLVDJLUDIIHµ:HWKHQ
cauda do esquilo e assim por diante. Num segundo momento, confirmaDWWUDFWWKHLUDWWHQWLRQWRWKHFKDUDFWHULVWLFVRIHDFKDQLPDOWKH
mos a aprendizagem perguntando às crianças: “Dá-me o cão!” “Dá-me o
FRORXURIWKHLUFRDWWKHVKDSHRIVHYHUDOSDUWVRIWKHLUERGLHV)RU
gato!” “Dá-me a tartaruga!”. E, por fim, pedimos que recordem o nome
H[DPSOHZHPDNHWKHPQRWLFHWKHJLUDIIH·VORQJQHFNWKH
dos animais, mostrando cada um dos cartões e perguntando às crianças:
VTXLUUHO·VEXVK\WDLODQGVRIRUWK$WDODWHUPRPHQWZHFKHFNWKHLU
“Como se chama este?” “E este?”. Deixamos as crianças jogarem de forma
OHDUQLQJE\DVNLQJWKHP´*LYHPHWKHGRJµ´*LYHPHWKHFDWµ
autónoma e natural, respeitando os tempos de aprendizagem.
´6KRZPHWKHWRUWRLVHµ$QGODVWO\ZHDVNWKHPWRUHFDOOWKHQDPHV
RIWKHDQLPDOVE\VKRZLQJWKHPWKHLQGLYLGXDOFDUGVDQGDVNLQJ
WKHP´:KDWLVWKHQDPHRIWKLVDQLPDO"µ´$QGWKLVRQH"µ:HOHW
WKHFKLOGUHQSOD\LQDQLQGHSHQGHQWDQGQDWXUDOPDQQHUZKLOH
UHVSHFWLQJWKHOHDUQLQJWLPHV

CONSTRUIR
AS SEQUÊNCIAS
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Quando as crianças reconhecem os animais e sabem pronunciar o seu
:KHQWKHFKLOGUHQUHFRJQLVHWKHDQLPDOVDQGNQRZKRZWR
nome, então estão preparadas para reconstruir as sequências e aprender
SURQRXQFHWKHLUQDPHVWKH\DUHUHDG\WRDVVHPEOHWKHVHTXHQFHV
assim as primeiras técnicas de desenho. Deixamos as crianças brincarem
DQGWROHDUQWKHILUVWGUDZLQJWHFKQLTXHVLQWKLVZD\:HOHWWKH
em total autonomia graças aos encaixes autocorretivos. Se necessária, a
FKLOGUHQSOD\FRPSOHWHO\LQGHSHQGHQWO\WKDQNVWRWKHVHOI
ajuda deve limita-se a algumas simples sugestões, sem substituir as
FRUUHFWLYHLQVHUWV,IQHFHVVDU\KHOSPXVWEHOLPLWHGWRVHYHUDO
crianças nas suas ações. Por exemplo, pedimos que coloquem as diferenVLPSOHVXJJHVWLRQVZLWKRXWRXUUHSODFLQJWKHFKLOGUHQLQWKH
tes peças de cada sequência na superfície de jogo com o lado desenhado
LQGLYLGXDODFWLRQV)RUH[DPSOHZHKDYHWKHPSRVLWLRQWKH
voltado para cima. Em seguida, incitamo-las a comparar os traços das
LQGLYLGXDOFDUGVRIHDFKVHTXHQFHRQWKHJDPHERDUGZLWKWKH
peças das imagens incompletas com as das peças com o animal compleVLGHZLWKWKHGUDZLQJIDFLQJXSZDUGV:HWKHQHQFRXUDJHWKHP
to. Chamamos a atenção para os detalhes de cada animal: a forma do
WRFRPSDUHWKHIHDWXUHVRIWKHFDUGVRIWKHLQFRPSOHWHVHTXHQFHV
corpo, os pormenores da cabeça, da cauda, das orelhas. Desta forma, as
ZLWKWKRVHRIWKHFDUGVGHSLFWLQJWKHFRPSOHWHDQLPDOV:HFDOO
crianças sentir-se-ão orientadas na reconstrução das três sequências e
WKHLUDWWHQWLRQWRWKHGHWDLOVRIHDFKDQLPDOWKHVKDSHRIWKH
aperfeiçoarão ainda mais a perceção da forma do corpo dos animais,
ERG\DQGWKHGHWDLOVRIWKHKHDGWKHWDLODQGWKHHDUV,QWKLVZD\
necessária para se exercitarem nas atividades de desenho.
WKHFKLOGUHQIHHOWKHPVHOYHVJXLGHGLQDVVHPEOLQJWKH
Depois de reconstruírem as sequências, podemos também levar as
VHTXHQFHVDQGUHILQHHYHQPRUHWKHLUSHUFHSWLRQRIWKHDQLPDOV·
crianças a refletir sobre os ambientes de origem de cada animal, formanERGLHVZKLFKLVQHFHVVDU\LQRUGHUWRKDYHSUDFWLVHLQWKH
do cinco grupos de dois: animais do mar, da floresta, da quinta, da savana
GUDZLQJDFWLYLW\
e domésticos da cidade.
2QFHWKHVHTXHQFHVKDYHEHHQDVVHPEOHGZHFDQDOVRKDYHWKH
FKLOGUHQWKLQNDERXWWKHSODFHVIURPZKLFKWKHDQLPDOFRPHVE\
IRUPLQJJURXSVRIWZRVHDDQLPDOVIRUHVWDQLPDOVDQGDQLPDOV
IURPWKHIDUPWKHVDYDQQDKDQGWKHFLW\ LHSHWV 
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Para tornar o traço mais seguro e habituar as crianças a usar o marcador
7RPDNHWKHIHDWXUHPRUHVHFXUHDQGWRDFFXVWRPWKHFKLOGUHQWR
apagável
de uma forma cada vez mais ágil, podemos fazê-las praticar
XVLQJWKHHUDVDEOHSHQLQDQDOZD\VPRUHXQLQKLELWHGZD\ZHFDQ
primeiro
com os estênceis de orientação. Pedimos-lhes que reproduzam
KDYHWKHPSUDFWLVHILUVWZLWKWKHJXLGHVWHQFLO:HKDYHWKHP
as
figuras geométricas e repetimos a atividade algumas vezes. Só depois
UHSURGXFHJHRPHWULFILJXUHVDQGUHSHDWWKHDFWLYLW\VHYHUDOWLPHV
de
a atividade com o estêncil ser realizada com confiança é que podemos
WKXVPDNLQJWKHPUHDOLVHFHUWDLQUK\WKPV2QO\ZKHQWKHDFWLYLW\
pedir para reproduzirem as figuras com o desenho livre. Utilizamos
XVLQJWKHVWHQFLOKDVEHHQFDUULHGRXWLQDVHFXUHPDQQHUFDQZH
sempre
o marcador apagável e o quadro como ferramentas propedêuticDVNWKHPWRUHSURGXFHWKHILJXUHVE\PHDQVRIIUHHGUDZLQJ:H
as
à folha de papel.
DOZD\VXVHWKHHUDVDEOHSHQDQGWKHVPDOOEODFNERDUGDV
Depois,
incentivamos finalmente as crianças a desenharem os animais!
HGXFDWLRQDORQDVKHHWRISDSHU6XEVHTXHQWO\DQGODVWO\ZHDVN
Apresentamos
uma sequência de cada vez e convidamo-las a reproduziWKHFKLOGUHQWRGUDZWKHDQLPDOV:HLQWURGXFHRQHVHTXHQFHDWD
rem-na imitando a forma. Mantemos sempre à disposição a última peça
WLPHDQGLQYLWHWKHPWRUHSURGXFHWKHPE\LPLWDWLQJWKHIRUP
com
o animal completo para permitir a comparação: será útil para recorVKDSH:HDOZD\VNHHSDWRXUGLVSRVDOIRUWKHVDNHRI
dar
a forma que foi memorizada durante as atividades anteriores. De
FRPSDULVRQWKHODVWFDUGZLWKWKHFRPSOHWHDQLPDOLWZLOOEH
cada
vez que a criança completar uma parte do desenho, podemos
XVHIXOLQUHFDOOLQJWKHVKDSHWKDWZDVPHPRULVHGGXULQJWKH
gratificá-la
acrescentando outra peça à sequência e pedir-lhe que realize
SUHFHGLQJDFWLYLWLHV(DFKWLPHWKDWDFKLOGKDVFRPSOHWHGDSDUWRI
o próximo passo.
WKHGUDZLQJZHFDQUHZDUGKLPRUKHUE\DGGLQJDQRWKHUFDUGWR
Todas
as atividades revelar-se-ão tanto mais eficazes, quanto mais as
WKHVHTXHQFHDQGWKHQDVNKLPRUKHUWRUHDOLVHWKHVXEVHTXHQW
passagens
forem graduais e respeitarem os tempos de aprendizagem de
SDVVDJH
cada criança, sem os forçar. Quando alcançarem uma confiança razoável
$OOWKHDFWLYLWLHVZLOOEHIRXQGWREHWKDWPXFKPRUHHIIHFWLYHWKH
com
o marcador apagável, serão elas mesmas que nos pedirão para
PRUHWKHWUDQVLWLRQVDUHJUDGXDODQGUHVSHFWIXORIWKHOHDUQLQJ
experimentar as técnicas aprendidas com as folhas de papel A4, lápis e
WLPHVRIHDFKFKLOGZLWKRXWDQ\IRUFLQJ:KHQWKH\KDYHUHDFKHG
marcadores.
Neste caso, os desenhos podem ser concluídos com coloUHDVRQDEOHVHFXULW\ZLWKWKHHUDVDEOHIHOWWLSSHQWKH\WKHPVHOYHV
ração
usando os marcadores ou as cores pastel.
ZLOOEHWKHRQHVWRDVNWRH[SHULPHQWZLWKWKHWHFKQLTXHVOHDUQHG
ZLWKWKHXVHRI$VL]HVKHHWVRISDSHUDSHQFLODQGDIHOWWLS
SHQ,QWKLVFDVHLQIDFWWKHGUDZLQJFDQEHFRPSOHWHGE\
FRORXULQJWKHPZLWKIHOWWLSSHQVRUZLWKSDVWHOFRORXUV

