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Projeto Animais do Gelo   

Danone – Danoninho Ice e Fundação Abrinq – Save the Children  

A partir da parceria entre Danoninho ICE e Fundação Abrinq – Save the Children nasce o 

projeto Animais do Gelo, que aconteceu no primeiro semestre de 2013, sensibilizou as 

crianças sobre características da biodiversidade com foco na Antártica, por meio do conteúdo 

do livro das irmãs Klink “Férias na Antártica”.  

O projeto teve início com a seleção de 10 organizações sociais apoiadas pelo Programa Nossas 

Crianças, que juntas beneficiaram diretamente 250 crianças, entre 06 e 08 anos.  

A primeira atividade do projeto foi a capacitação de coordenadores pedagógicos e educadores 

das organizações selecionadas sobre o tema onde a partir da capacitação construíram um 

plano de atividades exclusivo para o projeto.  

Todas as organizações trabalharam a temática transversalmente, incorporando as ações em 

seus planejamentos pedagógicos.  

Abaixo você pode conhecer alguma das atividades desenvolvidas pelas organizações: 

 Livro Férias na Antártica - Apresentação e desenvolvimento do conteúdo do livro 

“Férias na Antártica” com as crianças, tendo como subsídio o “Material de apoio ao 

livro” que pode ser baixado no site www.irmasklink.com.br e que apresenta sugestões 

de atividades para trabalhar conteúdos de português, matemática, artes, ciências e 

geografia a partir da história narrada.  

 

 Kit “Animais do Gelo” - Disponibilização do Kit composto por 04 animais de pelúcia 

(leão marinho, foca, baleia e pinguim) para brincadeiras em casa e interação com a 

família com o objetivo de aproximação, estabelecimento de vínculo, cuidado e 

relacionamento da criança com os “novos animais” 

 

 Diário de Bordo - Elaboração do Diário de Bordo sobre o cuidado com o bichinho - 

Neste material as crianças e seus familiares relatam as impressões sobre como foi 

conhecer alguns animaizinhos diferentes e como foi a relação com eles. 

 

 Sessão de filme: “Happy Feet: O Pinguim” – O filme pode ser utilizado como apoio ao 

tema. As crianças após a sessão do filme, podem conversar sobre as principais cenas, o 

que mais gostaram, além de outros pontos que podem ser levantados numa “roda de 

conversa”. 

 

  Visita ao Aquário de São Paulo – Essa atividade é muito apreciada pelas crianças. O 

Aquário de São Paulo conta com monitores para o acompanhamento das crianças 

durante a visita, orientando-as e esclarecendo dúvidas sempre que surgirem. Este é o  

http://www.irmasklink.com.br/
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momento que eles poderão ver de perto o pinguim, um dos animais mais querido 

pelas crianças participantes deste projeto. 

 

 Confecção dos desenhos – Entre todas as atividades realizadas durante o projeto, a 

confecção dos desenhos é o momento em que as crianças podem registrar o que foi 

aprendido durante o projeto. Os materiais utilizados para esta atividade podem ser os 

mais diversos como: giz de cera, lápis de cor, tinta guache e diversos tipos de papéis. 

 

 Exposição Final das Atividades – Ao término do Projeto todas as organizações 

apresentaram algumas das atividades realizadas no período do projeto. Essa é uma 

estratégia interessante para que todas as crianças e profissionais da 

organização/escola possam conhecer  e ter acesso ao que foi produzido pelas crianças. 

 

Além disso, a campanha de Danoninho ICE envolveu as crianças por meio da 

divulgação do conteúdo do livro das irmãs Klink no site de Daninho ICE, visando 

sensibilizá-las para as características da biodiversidade do gelo. A Campanha tinha 

como ação a inserção de códigos das embalagens de Danoninho no site do produto, a 

cada 10 códigos inseridos um livro era doado às organizações sociais da Fundação 

Abrinq participantes do Projeto. Foram doados ao todo 1.500 livros “Férias na 

Antártica”. 

Abaixo imagens de alguns resultados do projeto: 

 

Pinguins de garrafa PETI, diários de bordo e aquário construído com caixa de papelão 
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Jogo de tabuleiro sobre o tema 

 

 
Pinguim de pelúcia que compõe o Kit “Animais do Gelo” 
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Livros Férias na Antártica, pinguins feitos em garrafa PETI e registro fotográfico das atividades. 

 


