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PROJETO FRUTEIRO

Em abril de 2017, iniciou o ano letivo no CREIR, a turma então
identificada como “46”, pertencente ao Grupamento 4 (que apresenta crianças
de 4 anos de idade). As professoras Amanda e Ana Carolina avaliaram, no que
tange à identidade do grupo, que seria interessante a escolha de um nome,
que nos identificasse e que fosse significativo para todos. Assim, conversamos
sobre nossa turma e constatamos que tínhamos um número (46), não um
nome.
Desejando nomear a turma, as crianças sugeriram nomes de frutas.
Questionadas do porquê, explicaram que gostavam de frutas, algo que foi
percebido ainda nos primeiros dias de aula. Assim, realizamos uma votação.
Após a contagem de votos, tivemos como vencedor o nome “Melancia”. A partir
de então nos tornamos a TURMA MELANCIA, hoje conhecida e tratada desta
forma por todos da escola. Criamos e produzimos juntos nosso símbolo: uma
grande fatia de melancia, que foi colocada na porta de nossa sala. Para a
confecção deste símbolo, utilizamos sementes da própria fruta, e isto despertou
ainda maior interesse das crianças pelo tema. Todas as frutas que faziam parte
de nossa sobremesa ou lanche se tornaram alvo de “investigação”, e todos se
debruçaram a olhar atentamente para suas sementes, comparando sempre
com as da melancia.
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Diante dos acontecimentos, decidimos visitar um mercado hortifruti com
as crianças. Antes da visita, a turma pôde explorar encartes de mercados,
recortar frutas, preparar uma lista e discutir a ida ao local. A visita foi um
acontecimento que despertou muito entusiasmo, a começar pelo trajeto,
quando pudemos observar o entorno da escola. Ao chegar ao hortifruti,
retomamos a lista preparada e realizamos nossas compras. As crianças
participaram ativamente de todo o processo, procurando as frutas, pegando
sacolas, conferindo quantidades, observando outros alimentos, acompanhando
o fechamento da conta no caixa… Com as sacolas distribuídas entre as
crianças, que fizeram questão de carregar suas compras, retornamos à escola,
onde conversamos sobre o que fazer com as frutas e as crianças expressaram
o desejo de fazer salada de frutas e tomar suco de abacaxi.
No dia seguinte, nos dividimos em pequenos grupos para preparar:
salada, espetinhos e picolés de frutas, montar “carinhas” com as frutas e fazer
suco de melancia e de abacaxi. Os picolés foram colocados no congelador
para serem consumidos no próximo dia de aula. Todos se dedicaram à
proposta e, orgulhosos com o que produziram, ofereceram também aos
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colegas de outras turmas e funcionários da unidade. Durante o preparo, as
crianças chamaram atenção para os tipos de caroços encontrados e, para dar
conta dessa percepção, separamos as sementes encontradas nas frutas. A
partir de então, estamos buscando respostas para algumas perguntas como:
“O caroço da melancia é igual ao da maçã? Caroço é semente? Todo caroço
faz nascer fruta?”. Propusemos às crianças criar uma coleção de sementes,
buscando explorar formas, tamanhos, cores, ampliando ainda mais as
investigações. As crianças também expressaram o desejo de plantar sementes
e hortaliças. Diante de tantas ideias e curiosidades, construímos, junto com as
crianças, uma teia antecipatória, conforme imagem a seguir:

Passamos, então, a revisitar a teia conforme realizávamos atividades
relacionadas ao tema de interesse da turma, pintando o que já havíamos feito e
relembrando nossas curiosidades e desejos para pensar nossos próximos
passos.
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Algo que constatamos junto às crianças é de que teríamos que
pesquisar. Por isso, ao longo do projeto, utilizamos diferentes fontes de
informação. Inicialmente, ouvimos as crianças e assim tivemos acesso ao que
elas já sabiam e o que desejavam saber. Em parceria com a sala de leitura do
CREIR incrementamos as vivências com diversos títulos literários. Pensando
sobre como dar continuidade a essa investigação, chegamos a conclusão de
que uma alternativa seria conversar com pessoas que soubesse mais do que
nós sobre o assunto. Assim, três personagens se tornaram importantíssimos
nessa história: Seu Bira, Teo e Dani.
Visitamos a horta e o pomar da escola, localizados no Campus
Realengo II. Fomos recebidos de forma muito acolhedora pelo jardineiro “Seu
Bira”, que esclareceu algumas dúvidas das crianças e apresentou diversas
novidades para todos nós, se tornando um amigo querido de nossa turma.
Temos realizado diversas visitas ao pomar, cada vez com um olhar diferente,
explorando cada cantinho, colhendo elementos da natureza pela grama,
observando as árvores e as desenhando, ouvindo os sons os pássaros e do
chacoalhar das folhas com o vento…
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Permanecia uma curiosidade especial pelas sementes. Convidamos Teo
e Dani, pais de um aluno de outra turma para uma visita. O casal, apaixonado
pela natureza, trabalha com agricultura de forma muito comprometida com a
sustentabilidade e adoraram o convite. A visita contemplou demandas das
crianças que, perguntavam, por exemplo, se podemos comer sementes. Teo e
Dani levaram algumas sementes comestíveis e todos puderam provar. Além
disto, pudemos ver um pouquinho de como acontece a germinação. As
crianças ficaram com ouvidos e olhos atentos, assim puderam manusear
alguns frutos e sementes. O desejo de plantar sementes ficou ainda mais forte
após a visita de Teo e Dani, que nos deram orientações sobre como fazer um
“berçário” para as plantinhas que iriam nascer, atividade que se iniciará na
próxima semana. Nessa visita foi possível consolidar saberes peculiares com
relação ao plantio e consumo de sementes.
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Paralelamente, a Turma Melancia se integrou ao projeto da Turma Liga
dos Heróis, que nos apresentou ao Homem Vespa, um herói do meio ambiente.
Aprendemos com as crianças da outra turma a cantar a música composta por
eles em homenagem ao Homem Vespa, fomos presenteados pelo herói com
uma muda de Melancia, recebemos cartas que nos revelaram episódios de
“Capitão Planeta” e ganhamos novos amigos. Vem muito mais pela frente!
Também recebemos a visita da Nutricionista da escola, Aline, que
preparou conosco um doce de melancia, utilizando a parte de não seria
consumida in natura, e preparamos também suco e picolé na mesma ocasião.

Considerando que a Educação Infantil tem como eixo a brincadeira e as
interações, garantimos tempo para ampliar o repertório de brincadeiras da
turma,apresentando: “Laranjas maduras” “Salada de fruta” “Fruteiro” “Comida
Brasileira” “Picolé” (momentos divertidos em que as crianças necessitam de
diferentes áreas de conhecimento: raciocínio lógico, coordenação motora,
musicalidade…) Cada brincadeira, com sua regra e forma de brincar, envolveu
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o grupo e possibilitou o encontro com o outro, exigiu das crianças escuta e
olhar atento, desenvolveu a capacidade de criar estratégias, contribuiu com a
noção de individualidade e coletividade.

Com relação à linguagem oral e escrita, vivenciamos momentos de
confecção de listas de compras, nos quais as crianças puderam contar com as
professoras como escribas e, assim, entraram em contato com a função social
da escrita. Os momentos de contação de história, leitura de poesias de frutas,
brincadeiras com rima e brincadeira de eco, foram experiências muito
significativas.
As propostas que envolveram o raciocínio lógico matemático também
foram contempladas ao longo das vivências. As próprias crianças começaram a
demonstrar seus conhecimentos ao separar as sementes dizendo: “as de
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laranja com as de laranja” “as de melancia com as de melancia”. Também
provocamos o grupo explorando a relação numero-quantidade ao contar
sementes, folhas entre outros elementos da natureza, de acordo com um
número sorteado. Colher a quantidade certa era o desafio! Outras experiências
significativas, ainda nesse campo, foram a proposta de relacionar, ordenar e
criar sequências de cores e formas; os jogos da sala como o da memória e o
dominó de frutas (pretendemos também criar um jogo novo)
As artes estão sempre presentes em nosso cotidiano. Quanto a
musicalidade, vivemos momentos de cantoria de músicas como “Meu limão,
meu limoeiro” e “Pomar” entre outras do universo infantil. Compôr uma música
sobre nosso projeto é um desejo das crianças. Estamos começando a nos
dedicar ao assunto.Produções plásticas do grupo também ficaram ainda mais
ricas ao utilizarem os elementos da natureza coletados, como a criação de
mandalas e o preparo/pintura de/com “tinta de terra”, entre diversas outras
vivências, que as crianças puderam utilizar diversos materiais para suas
criações.
O projeto fruteiro ainda desperta muito interesse do grupo, que nos
mostrará os caminhos que iremos seguir.
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