
Turma 52 

 

Projeto “O carteiro chegou!” 

 

O início do ano letivo para turma 52 foi marcado com grandes mudanças. As 

crianças iniciaram o período de adaptação com alguns novos amigos, novos professores, 

uma sala nova e outra dinâmica na rotina diária.  Outros amigos que compunham a mesma 

turma no ano anterior ficaram em uma sala ao lado; e apesar de compartilharem diversas 

atividades juntos, a necessidade de vê-los e compartilhar as novidades era grande. Sempre 

que se viam era uma gritaria em meio aos abraços e comemorações. 

Nos momentos de desenho, as crianças que pertenciam à turma 22, começaram a 

escrever cartas para os amigos que estavam na turma 54, como forma de comunicação e 

expressão do sentimento de saudade que estavam vivendo.  

Aproveitando o interesse da turma, começamos a leitura por capítulos do Livro 

“O Carteiro chegou” de Janet e Allan Ahlberg e para a nossa surpresa o interesse foi 

imediato, assim, se desdobrou no projeto inicial da turma 52.  

Aproveitamos para realizar a leitura em capítulos, pois o livro traz os personagens 

de vários livros clássicos. Os livros que compõem o livro do carteiro foram lidos e relidos 

pelas crianças. Os personagens dos clássicos infantis trocam cartas entre si e são entregues 

por um carteiro, o motivo de grande entusiasmo pelo grupo.  

A turma escreveu cartas para seus amigos, realizamos um sorteio e cada um fez 

uma carta especial para seu amigo.  

A escrita de cartas continuava a todo vapor, sempre recorriam a elas para 

desenhos, escritas espontâneas e entregavam com muita alegria. Todo esse envolvimento 

fez com que a turma se tornasse mais próxima, buscassem conhecer os novos amigos para 

uma maior integração, solicitavam as fichas de apoio dos nomes para escrever os nomes 

dos amigos e ficaram bem curiosos em relação à escrita. 

Os responsáveis também escreveram cartas às crianças e o fruto desse trabalho foi 

apresentado na Ciranda Literária, momento em que as crianças receberam suas cartas.  

 

 

 

 



As cartas foram entregues por um carteiro “de verdade”, que trouxe mais cartas e 

recadinhos dos colegas. 

                       

O momento mágico foi a entrada do carteiro em nossa sala, trazendo as cartas dos 

responsáveis, o que causou grande espanto nas crianças, uns sorriam, outros ficaram 

encantados, pareciam não acreditar no que estava acontecendo. As cartas recebidas foram 

lidas pelos responsáveis, muitos se emocionaram muito, nas cartas estavam registrados 

sonhos, elogios, expectativas, memórias e realizações das famílias. Este foi um momento 

de muita emoção e alegria compartilhada por todos. 

                

Posteriormente, as crianças escreveram cartas aos seus pais e foram pessoalmente 

ao Correio levá-las. Todo o processo de escrita da carta, do envelope, dos requisitos para 

que uma carta chegue ao seu endereçamento e nomenclaturas, como CEP, remetente, 

destinatário, rua, bairro, número da residência, foram explorados pela turma 52. 

      



Esse projeto deu início a uma curiosidade e uma necessidade natural em relação à 

escrita por parte das crianças. Estão ativos nesse processo e querem participar dos 

momentos de escrita coletiva, expondo suas hipóteses e reflexões sobre a escrita. 

Muitas aprendizagens e oportunidades de trocas entre as crianças foram 

proporcionadas, a fim de uma maior integração, pois percebíamos inicialmente uma 

resistência entre as crianças que vieram da turma 24 e da turma 22.  

 

Ao longo do processo de adaptação e desenvolvimento do projeto, as relações, no 

acolhimento, e nas propostas, eram permeadas de parcerias, trocas e vivências de um novo 

grupo que estava se constituindo e conhecendo seus novos integrantes.    

 

Projeto “O sumiço da Boneca Luiza!” Ou melhor: O mistério da turma 52 

 

Uma boneca, um enterro e um sumiço. Essa é o pano de fundo da nossa aventura. 

Preparem-se para entrar em um mundo de pistas, armadilhas e muito suspense... 

Essa história instigante aconteceu em uma das tardes da turma 52 e tem sido o 

grande mistério da turma. 

A turma 52 esteve tão envolvida com esse desaparecimento e levantando de muitas 

hipóteses em relação ao sumiço de uma boneca. Essa investigação iniciou quando na 

lateral do pátio, Esther, Isabella e Fernanda enterraram uma boneca.  

Esse enterro se deu por estarem brincando que a filha da Esther tinha morrido, 

mas elas deixam claro que era só de “brincadeirinha”. E, de repente, ao voltarem no outro 

dia a boneca havia sumido. 

Assim, foi dado início ao mistério da turma 52. 

                  

         Bilhete escrito para boneca.                                                Enterro do bilhete 

 

Luiza, nome dado pelas crianças à boneca, era uma bonequinha da Esther que 



desapareceu.  Este fato deu início a uma investigação pelas crianças em torno da boneca.  

 

As crianças procuravam Luiza por todos os lados do pátio. 

 

As crianças levantaram muitas hipóteses do que havia acontecido com a boneca: 

“A cuca pegou ela e levou para o esconderijo.” (José) 

“Eu acho que algum monstro levou ela.” (Fernanda) 

“Alguma criança de outra turma achou e pegou pra ela.” (Lorena) 

Atentas aos desejos e curiosidades das crianças, conversamos sobre algumas 

estratégias investigativas para encontrar Luiza ou como poderíamos descobrir o que 

aconteceu com ela.  

Essas propostas foram encaminhadas e a cada dia uma novidade surge.  

Primeiramente, decidimos registrar em roda o passo a passo de tudo o que 

sabíamos sobre o caso, as meninas que estavam diretamente envolvidas na brincadeira 

contaram aos demais o que havia acontecido e a tristeza de não mais encontrar “a filha da 

Esther”, assim chamada por elas. 

Em outro momento, os que haviam visto a boneca, antes do sumiço, relataram 

como eram suas características e fizemos um retrato falado coletivo. Não podíamos deixar 

de falar com as outras turmas, fizemos cartazes com o título “DESAPARECIDA” e 

espalhamos pela escola. 

           

           Elaboramos cartazes e divulgamos pela escola.                            Visita à turma Melancia. 



 

          

Divulgação dos cartazes 

         

 

Infelizmente, ninguém viu a boneca Luiza e as crianças levantaram a hipótese de 

que a Cuca havia pegado e levado a boneca para seu esconderijo, pediram para escrever 

uma carta para Cuca. Sempre percebemos que recorrem as cartas quando querem se 

comunicar, seja com os amigos, outra turma, a boneca Luíza, a Cuca e continuamente 

chegam com cartinhas para as professoras, o que é motivo de alegria tal demonstração de 

afeto. 

       

                   Carta com flores para “Cuca largar a Luiza”               Carta para as professoras 



Sugeriram em roda que escrevêssemos uma carta para Luiza com um plano para 

que ela pudesse fugir. 

 

E para surpresa da turma 52 a Luiza respondeu dizendo que o plano não deu certo, 

pediu que a ajudassem com outros planos, pois a Cuca acordou e pegou o bilhete. Desde 

então, a turma tem investigado, levantado hipóteses, buscado checar suas hipóteses, 

procuram pistas, articulam estratégias para salvar Luiza, e se tornaram, os Detetives da 

Turma 52! 

    

                Pintura em pedrinhas utilizadas como pista pra Luiza voltar.  

      

        Construção da teia que foi usada como armadilha para prender a Cuca 

 



 

 

Paralelo ao caso da boneca Luiza, a turma tem demonstrado interesse pelos insetos 

que aparecem pela escola. Nossos detetives estão sempre atentos, com olhos de 

pesquisadores, buscando pistas em todo o lugar. Até nas folhas do maracujá que cresce 

sobre a flor da floresta (arbusto cujo os ramos atravessam os muros da escola), eles 

encontraram uma pequena lagarta. Ou seria uma taturana? Qual a diferença entre a lagarta 

e a taturana?  Esta pergunta surgiu e algumas crianças realizaram uma pesquisa junto com 

os pais, e em nossa roda de conversa tivemos explicações enriquecedoras. Jose explicou: 

“Eu descobri que a taturana é uma lagarta que vai se transformar em uma mariposa. Elas 

não comem qualquer folha, elas só comem as folhas de onde elas nasceram”!  Emanuely 

disse: “A minha mãe viu na internet que a taturana é um tipo de lagarta que provoca 

queimaduras na nossa pele. Arthur- “Elas se defendem com os espinhos” 

 

  

    

 

   

  



Outros bichos despertaram a curiosidade dos nossos pesquisadores: Borboletas, 

grilos, formigas, abelhas, lagartixas e aranhas tem provocado euforia entre as crianças. A 

lupa é um dos objetos indispensáveis para aproximar o olhar investigativo das crianças. 

Esses projetos, ainda em andamento, têm proporcionado diversas vivencias e 

aprendizagens para os detetives da turma 52, que estão cada vez mais unidos e 

entusiasmados com novas ideias que surge todos os dias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


