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Resumo
As atividades foram desenvolvidas a partir de uma dúvida que surgiu entre as crianças após
observarem coelhinhos levados pelos colegas para a sala de aula: “Coelho bota ovo?” O
desenrolar da pesquisa teve objetivo de esclarecer as dúvidas sem desconstruir a fantasia,
pois a classe é constituída por crianças de 4 a 5 anos e meio.(etapa 2 da Educação Infantil).
O levantamento de hipóteses a partir das questões levantadas pelos alunos foi seguido pela
verificação das mesmas através de pesquisa bibliográfica, análise dos resultados e
conclusão.
Introdução
Dois alunos levaram para a classe coelhinhos de estimação. Muito empolgados, os
colegas fizeram várias observações quanto às suas características físicas e, como a Páscoa
se aproximava, muitos disseram que os coelhinhos botavam ovos de Páscoa, embora
alguns discordassem.

Objetivos
O objetivo principal era esclarecer que coelhos são animais que não botam ovos.
Outros objetivos também fizeram parte da pesquisa: conhecer como o chocolate é
produzido, listar alguns mamíferos e ovíparos, desenvolver a curiosidade e a habilidade de
investigação e pesquisa, registrar as informações.
Desenvolvimento
Os comentários da classe na roda de conversa direcionaram para a questão
problematizadora: “Coelho bota ovo?”
Enquanto a grande maioria afirmava que sim, alguns alunos diziam que não; de
alguma forma, acabavam relacionando o coelho com os ovos de chocolate.
A professora, mediadora no levantamento de hipóteses, fez algumas intervenções:
Professora: - Existem outros bichinhos que botam ovos? Quais?
Crianças: “- Galinha, pato, tartaruga, passarinho, dinossauro, Belinha (nome da
coelhinha levada para sala de aula).”
Professora: - Quem faz o ovo de Páscoa?
Crianças: “- O coelho bota o ovo....”
: “- E a fábrica enfeita.”
.................”- O coelho bota o ovo de chocolate. Bota branco, pinta por dentro e por
fora, deixa ficar duro e põe o papelzinho que está escrito ‘Kinder Ovo’ ”...
.................”- ....põe chocolate dentro e fica gostoso.”
...............”- Não é o coelho quem faz.”
Professora: - E quem faz o ovo de Páscoa, Juliana?

Criança: “- Minha mãe mandou uma mulher fazer. E o coelho vai entregar.”
Professora: - O coelho bota o ovo ou só entrega nas casas?
Crianças: ” - O coelho bota e a fábrica enfeita.”
.................”:- E quando a gente dorme, o coelho põe o ovo em algum lugar pra gente
achar.”
Para a verificação das hipóteses, inicialmente alunos que possuem coelhos
descreveram como eles se reproduzem, relatando o que observaram em casa.
Depois, foram utilizadas pesquisas, leituras e discussões através de livros e revistas
com informações cientificas. O material foi oferecido às crianças com a proposta de
procurarem figuras relacionadas a animais e chocolate. As informações foram divididas para
serem lidas pela professora em várias aulas e discutidas com a classe em rodas de
conversa.
Como registro das conclusões foram produzidas coletivamente e escritas pela
professora uma lista de animais mamíferos e outra de ovíparos e pequenos textos coletivos
sobre coelhos e sobre chocolate. Tanto as listas como os textos foram expostos na sala
juntamente com ilustrações feitas pelos alunos (Figuras 1, 2 e 3).
Um livro de literatura infantil e um vídeo com desenho animado contribuíram com o
lúdico e sugeriram atividades de expressão corporal.
Atividades como contagem, relação símbolo/quantidade, sequenciação de figuras,
pintura, recorte e colagem de quebra-cabeça, confecção de enfeite com sucata, foram
desenvolvidas de forma interdisciplinar utilizando figuras relacionadas à pesquisa.
O Coelho
O coelho não bota ovo. O
filhotinho se forma na barriga da
mamãe coelha. Ele nasce da barriga da
mamãe e mama nela pra tomar leitinho.
Gatinho, cachorrinho, crianças
também nascem da barriga de suas
mães.
Tem coelho cinza; branco; preto;
marrom; preto e branco; marrom e
branco; cinza e branco.
Figura 1: Texto coletivo

O chocolate
O chocolate é feito com
as sementes de uma fruta
chamada cacau. Tem que tirar a
semente do cacau e secar.
Lá na fábrica, a semente
é torrada, descascada e moída.
Precisa misturar leite,
açúcar e outras coisinhas. Aí faz
os bombons e os ovos de
chocolate.
Figura 2: Texto coletivo

Figura 3: Desenho (coelho)

Resultados
A classe percebeu que coelhos não botam ovos. Entendeu que o ovo de Páscoa é
feito com chocolate preparado a partir da semente de uma fruta, o cacau. Preservando a
fantasia, concluíram que coelhos não botam ovos, mas “podem entregar os ovos de Páscoa
na casa das crianças boazinhas” sem serem vistos por elas.
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