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Projeto: Reino do Pudim 

 

 NOSSOS INTERESSES 

Logo na primeira semana, ouvimos a história A Princesa Maribel e em seguida conhecemos a música Ciranda 

do Anel da Bia Bedran. A partir dessas atividades, a turma adentrou nos assuntos acerca de princesas e príncipes, mar 

e ciranda.  

Assim, lemos a história Todas as Cores do Mar, vimos o vídeo da história O Anel, O Pescador e o Rei, lemos 

a História a Roupa do Rei e brincamos de caçar a roupa do Rei pelo pátio, brincamos de ciranda, lemos a história: 

Princesa Arabela, Mimada Que Só Ela, a qual provocou boas brincadeiras de rima com nossos nomes! 

      

Escrita da letra da Ciranda do Anel                                                                           Brincando de ciranda 

 



                                                                       

          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Desenhando o corpo da Vitória para servir como corpo do Rei.      O Rei com as roupas que encontramos através das pistas. 

 O INÍCIO DO REINO DO PUDIM 

 Aprofundamos nossas conversas sobre Príncipes e Princesas, que foram incrementadas com fotos de 

realezas, que ainda estão no poder em países onde ainda há monarquia, e fotos da família real que já esteve no poder 

aqui no Brasil. Dessas conversas, ouvimos falas interessantes: 

“Ele era ser humano! Primeiro ele era uma pessoa e depois virou escola?” (Cauã sobre uma foto do imperador Pedro 

II) 

“Ela é do samba. É do Brasil.” (Breno sobre a princesa de Gana) 

“Nossa que feia!” (grande parte da turma sobre uma foto da princesa Leopoldina). 

Vivemos a experiência de receber, “do carteiro”(um colega de outra turma) da escola uma coroa junto com 

o livro “A Coroa à Procura de um Rei”. Brincamos com esta coroa e cada um disse porque merecia ficar com ela.  

   

Diante de tantas histórias sobre reis, rainhas, príncipes e princesas, a turma 32 inventou um reino. Por 

votação, o nome escolhido para o nosso reino foi REINO DO PUDIM.  



 

ELEMENTOS DE UM REINO 

UM REINO TEM SEU PRÓPRIO BRASÃO: 

 

BRASÃO: É um desenho especificamente criado com a finalidade de identificar indivíduos, famílias, regiões e nações. 

UM REINO TEM OS ANIMAIS QUE O REPRESENTAM: 

 



                                                          

LEÃO -  PORQUE ELE É MAIS FORTE               DINOSSAURO – PORQUE ELE TEM                  PEIXES – PORQUE TEM PEIXE    E TEM 
DENTES AFIADOS PARA DE -                DENTES MAIORES QUE O DO LEÃO.                QUE DÁ SORTE E TEM PEIXE     FENDER NOSSO 
REINO.  ELE É O MAIS           ELE TAMBÉM É MAIOR. ELE VAI                       QUE MATA TODO MUNDO.                                                                     
FORTE.                                                                  PROTEGER A GENTE DO LADRÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

UM REINO TEM SEU PRÓPRIO DINHEIRO: 

 

PARA CELEBRAR NOSSO REINADO, FIZEMOS UMA GRANDE FESTA REAL. 

- PREPARATIVOS PARA A FESTA 

1) ROUPA 

Nossos príncipes, cavaleiros e princesas precisavam de uma roupa à altura de uma festa da realeza. Assim, 

chamamos as estilistas do reino e um ajudante do reino para fazer o croqui das nossas vestes. 

                                  

ESTILISTA GABRIELLE                                                                      ESTILISTA DAFNY 



                                        

ESTILISTA MARIA EDUARDA                                                 AJUDANTE DO REINO DANILO 

 

2) COROA 

Para compor a roupa precisamos de uma coroa. Embarcamos na  ideia da Sofia e fizemos uma coroa de garrafa pet e 

elástico para prender na cabeça: 

 

3) COMIDA 

O prato principal da festa era pudim. Pedimos a colaboração dos responsáveis para que trouxessem pudim ou prato 

de salgado ou bebida. Também fizemos o nosso PUDIM DE COCO. 

                          



      A TURMA FAZENO O PUDIM                                      ESCRITA DA RECEITA DO PUDIM DE COCO  

 

- A FESTA  

    

 

PASSEIOS 

O primeiro passeio que fizemos foi ao Castelo do Mourisco, na Fiocruz. A expectativa de entrar num castelo fez com 

que esse passeio se tornasse muito especial. 

  

 

O segundo passeio foi um convite da turma 34. Fomos convidados a descobrir um segredo que Zeus tinha enviado. 

Esse passeio foi de grandes descobertas sobre a mitologia grega. 



 

 

FACHADA DO CASTELO 

CADA UM FEZ UM PROJETO DA FACHADA DO NOSSO CASTELO E, A PARTIR DAS IDEIAS INDIVIDUAIS, FIZEMOS 

UM DESENHO COLETIVO COM A CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. ASSIM, COLOCAMOS NO PAPELÃO NOSSAS IDEIAS. 

- O DESENHO COLETIVO: 

                                                             

- COLOCANDO EM PRÁTICA NOSSAS IDEIAS: 



                                 

 

- AS IDEIAS SE CONCRETIZANDO...                                               

 

 

- A FACHADA DO CASTELO FICOU PRONTA!!!! 

 

 



Os integrantes Reino do Pudim compôs um funk.  

Funk do Reino 

32 é o Reino do Pudim 

Princesas e príncipes vem dançando assim 

O nosso brasão é coral e amarelo 

Pegue sua coroa e vem dançar nesse castelo. 

Os cavaleiros balançam suas capas 

E as princesas rebolam animadas 

Tem a Isabel e a Leopoldina 

Não vamos esquecer da Carlota Joaquina. 

‘Pra’ ser príncipe não tem que ser branco 

O príncipe Kunle é um negro Africano 

Akosua é princesa de Gana 

Pegue sua coroa e vem dançando bem bacana. 

No Reino do Pudim e todo mundo animado 

Tem as bobas que falam engraçado 

Renata e Cristina formam um dueto 

Pegue sua coroa e sacode o esqueleto. 

 

Música feita pela turma 32 e apresentada na Festa da Cultura 

 

 PARCERIAS 

Este projeto contou com a parceria dos professores de Música para a composição do Funk, com a 

professora Ana Paula de Artes que ajudou na confecção da bandeira do Reino e com as terceiras professoras 

Lucidalva e Cristina que ajudaram na confecção das roupas desenhadas pelos estilitas do Reino. 

 

 

 

 

 

 



Projeto Canto de Médico 

Este projeto surgiu a partir do interesse da turma por um brinquedo de médico que tínhamos na sala. 

No entanto estes brinquedos logo se quebraram devido ao uso. Foi então que mobilizamos a turma 

perguntando o que eles achavam se pedíssemos aos pais para trazer materiais usados em consultórios e 

hospitais. Todos concordaram e sugeriram que fizéssemos uma carta bem grande para colocar na porta da sala. 

Fizemos então uma carta coletiva para os responsáveis e as crianças contribuíram dizendo quais os 

materiais usados pelos médicos e enfermeiros, como touca, máscara, gaze, atadura, algodão, curativos e 

palitos. Algumas crianças que não sabiam o nome dos objetos e perguntavam através de gestos onde era usado. 

Surpreendemo-nos quando as outras crianças ajudavam com as respostas, como por exemplo, termômetro e 

estetoscópio. 

        

Quando as contribuições chegaram, convidamos as crianças para organizar os materiais colocando 

etiquetas com os nomes para identificação. 

        

O “Consultório da Turma 32” passou a ser o cantinho mais procurado na hora das atividades 

diversificadas. Possibilitou brincadeiras, como a construção da escrita das palavras mais usadas e o bingo com 

as placas dos nomes dos materiais. As crianças tiveram a possibilidade de observar o formato da escrita de 

receitas médicas como fonte de pesquisa, tiveram oportunidade de ler os números em outro contexto, com 

outra forma, como por exemplo, “8/8h” e escrever a data de modo abreviado substituindo a escrita do mês por 

número. 



                             

Ampliamos esta atividade com brincadeiras em sala, posteriormente com as outras turmas na Mostra 

Pedagógica, onde famílias e professores puderam brincar e se divertir. Escutar o que o outro está sentindo, 

auscultar o coração e o corpo através de um estetoscópio, receitar medicamentos e aplicar injeções e até fazer 

cirurgias foram experiências que marcaram a turma 32.  

            

Acreditamos nesta relação interpessoal como forma de aprendizagem, de ser e estar com os outros em 

atitudes de respeito, confiança e aceitação que conduz aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto o Castelo do Terror Mal Assombrado 

 Em uma roda de conversa onde as crianças estavam contando sobre sonhos, Emmanuel contou um 

pesadelo que ele teve à noite. Ainda nesta conversa, as outras crianças também queriam contar sobre seus 

sonhos assustadores. Conforme uma criança contava uma história, a outra criança misturava sua própria 

história com a outrora já narrada pelos amigos. Assim, resolvemos criar uma história de terror coletiva da 

turma. Nesse movimento, a professora Wasti chegou e se juntou na roda de conversa com o grupo.  Quando 

acabamos de fazer a história, Wasti nos apresentou uma música assustadora: “A noite no Castelo”. Primeiro 

o título da história coletiva era A História de Terror do Castelo Mal-Assombrado. Depois das férias, o título 

passou a ser: O Castelo do Terror Mal-Assombrado. 

Ao chegar à sala de música, Wasti pediu para que cada criança escolhesse um som para representar as 

cenas de medo que a nossa história apresentava. Assim, junto com a Wasti a gente brincava com a música “A 

Noite no Castelo” e também passamos a encenar a nossa peça junto com os instrumentos musicais respectivos 

de cada cena.  

A nossa história também se transformou num livro. O livro foi individual e cada um ilustrou as cenas. 

Nós, Renata e Denise, sugerimos encenar a história num teatro, mas as crianças quiseram fazer um filme. 

E, assim foi feito. Primeiro cada um escolheu seu personagem. Depois cada um confeccionou sua própria 

roupa a partir do TNT já cortado. Para a gravação, fizemos pintura no rosto caracterizando nossos personagens.  

Fizemos o lançamento do filme com a presença dos responsáveis. Neste mesmo dia, as crianças 

autografavam seus livros para presentearem aos seus familiares.  

Durante todo o período de preparo do livro e do filme, nossas conversas e histórias eram permeadas por 

outras histórias de terror: ora dos livros infantis, ora da nossa própria imaginação.  

Foi muito comum vermos algumas crianças nos momentos livres, inclusive na hora do pátio, pegarem 

os materiais de desenhos para confeccionar informalmente seus próprios livros. Em seus livros, feitos de ofício 

e usando apenas canetinha e lápis de cor, faziam a capa e a contra capa com o desenho do autor (a própria 

criança). No fim do dia, que era o momento que nos reuníamos para ouvir histórias ou conversar, eles 

gostavam de fazer o reconto deste livro confeccionado no momento livre. Todas as histórias eram de terror. 

Também vimos o clip do Michael Jackson da música thriller e o filme Jumanji os quais provocaram 

muitos sustos na turma.   

              



O CASTELO DO TERROR MAL-ASSOMBRADO 

HISTÓRIA COLETIVA DA TURMA 32 

Era uma vez um castelo assustador que tinha fantasminhas, bruxas e vampiros. De repente, acabou a luz!   

Daqui a pouco, uma menininha e um menininho entraram sozinhos no castelo. 

E era uma noite muito escura. 

Daqui a pouco, eles viram o fantasma, a bruxa e o vampiro.  Lá também tinha morcegos. Aí eles estavam com 

medo de abrir a porta porque a porta estava rangendo muito.  

Aí tinha um montão de passarinhos voando e eles faziam um barulho esquisito. E tinha uma vz estranha no castelo. 

Aí tinha um quadro falante que era a vó da bruxa.  

Aí tinha um montão de passarinhos voando e eles faziam um barulho esquisito. E tinha uma voz estranha no 

castelo. Aí tinha um quadro falante que era a vó da bruxa. 

De repente, a bruxa abriu a porta e encontrou o menino. E o fantasma encontrou a menina.  

E, tinha teia de aranha com muitas aranhas em todo o castelo. 

O fantasma, a bruxa e o vampiro cercaram o menino e amenina numa gaiola em cima, no teto. 

E, tirou sangue deles.  

De repente, a mãe deles apareceu para salvá-los. 

Ela os encontrou porque eles mandaram um bilhete pelos passarinhos. No bilhete estava escrito assim: 

“Mãe, a gente tá aqui no castelo mal assombrado com fantasmas, bruxas e vampiros. Vem nos salvar. 


