
Hareboobi: uma cidade de brincadeira levada muito a sério! 

 

A cidade de harebbobi é um projeto da turma 45, que surgiu com a chegada das maquetes do ensino fundamental ao 

CREIR. As maquetes que seriam descartadas, tornaram-se brinquedos para as crianças da nossa escola. Delas surgiu o 

desejo de contruirmos a nossa própria cidade, não uma cidade qualquer, mas uma cidade italiana! Porque segundo 

as crianças, “lá tem bastante comida”.  

 

Curiosidades sobre o nome Hareboobi 

Ninguém sabe, ainda, o que significa Hareboobi. O nome foi 

inventado pela Carolina, mas o que poucos sabem é que a 

cidade teve dois outros possíveis nomes “Buongiorno”, que 

significa “Bom dia” e “Pati”, que significa “pátio”. Com 

tantas sugestões bacanas, a gente precisou decidir por 

votação, que era a forma mais democrática. 

 

 

 

Como se escreve Hareboobi?  

Como hareboobi é uma palavra inventada, as professoras arranjaram um jeito de escrever de acordo com o som, mas 

as crianças tem testado suas próprias hipóteses. Outra coisa que o grupo vem pensando ultimamente são palavras do 

idioma Hareboobi, porque assim como a Malena, há no mundo outras pessoas que falam línguas diferentes e 

hareboobi, portanto, poderia ter seu proprio idioma! 

 



              

 Lucas ensaia a hipótese da escrita de Hareboobi                      "Descobri como escrevem lá em Hareboobi"- Leonardo 

 

 

 

                     Mas quem é Malena ?                     

Quando a turma se mostrou interessada em pesquisar outros países e culturas do mundo para iniciar o projeto, nós 

recebemos alguns vídeos de pessoas que vivem em outros lugares, falando outras línguas e mostrando um pouco 

desses lugares para nós. Uma dessas pessoas foi a Malena, que também é professora de educação infantil na 

Argentina. Ela veio nos fazer uma visita, passou o dia conosco, nos ensinou muitas palavras diferentes e ainda nos 

deixou um lindo presente: Um livro escrito na língua dela.         

 

As primeiras construções da cidade: ideias que viraram desenhos e desenhos que 

tomaram forma 

 

A cidade começou a ser construída sobre uma folha de papel panamá. As crianças escolheram os materiais e fizeram 

um mar e um campo com flores. Sobre essa estrutura novas construções vem sendo planejadas. Durante uma reunião, 

o grupo deu ideias que foram ouvidas e em seguida, incentivamos as crianças a desenharem aquilo que elas desejavam 

construir: árvores, um zoológico de animais assustadores, prédios, um trilho de trem. Aos poucos a cidade foi tomando 

forma, as crianças trabalham ora em pequenos grupos, ora individualmente. 

 



   

Projeções da turma 45 para Hareboobi – início do projeto                                                                                  André e seu carro foguete 

             

     Arthur Nóbrega projeta e constrói a quadra de basquete                           Felipe projeta um prédio azul 

                      

Giovanna e Rute trabalham no campo de Hareboobi                                                         O campo de hareboobi e sua primeira árvore 

 

 

 

 



Problemas e desafios da engenharia 

As crianças são incentivadas a pensarem sobre os materiais necesssários a cada novo empreendimento. As professoras 

contribuem com técnicas e materiais novos. Algumas vezes, os processos nos levam a resultados que não agradam, 

logo as crianças voltam a pensar nas melhorias e outras possibilidades. Vejam alguns casos: 

Dois trens e uma longa história 

A primeira versão do trem de Hareboobi foi feita com caixas de suco e tampinhas de garrafa. Depois de um longo 

processo recortando as caixas em pequenos vagões, as crianças pintaram cada um e esperaram secar. Ao enfileirar as 

pequenas caixas o grupo foi levado a pensar por que, ao empurrar uma das caixas, que era a cabine do maquinista, as 

demais continuavam paradas. Felipe teve uma ideia: “o trem não andou porque o vagão tem que ficar engatado”. As 

professoras mostraram algumas possibilidades de material, então nas palavras do próprio Felipe, “os vagões 

engataram com uma linha e um negócio de costurar (agulhas de plástico)”. O problema é que o túnel que havia sobre 

os trilhos foi feito antes do trem, e não havia espaço o bastante para que o trem passasse, assim, o grupo decidiu fazer 

um novo trem e um novo túnel. O novo trem foi feito com sucatas de brinquedo. Os blocos de madeira tinham o 

tamanho ideal, mas não era possível usar o mesmo modelo de eixo do primeiro trem, com varetas de bambu. Assim 

as rodas do novo trem foram coladas, mas elas começaram a se soltar e além disso não giravam. Foi preciso retirar as 

rodas e experimentar um novo sistema de eixos, usando arames, contas e tampinhas. Deu muito trabalho, mas 

funcionou! 

                      

Rute, Giovanna e Isabela trabalham na construção do primeiro trem      O novo modelo de trem, construído com restos de blocos 

        

Giovanna retirando as rodas do trem                                                        Arthur construindo os novos eixos do trem 

 

       



O tunel chorão 

Assim como o novo trem, harebbobi também recebeu um novo túnel. Lucas, Arthur Nóbrega, Miguel e Arthur Sclebin 

utilizaram papel para projetar o novo túnel e pensaram os materiais necessários. O túnel antigo era feito de papel, por 

isso além de pequeno era muito mole, segundo Arthur Nóbrega. Lucas sugeriu papelão. “E também uma tesoura”, 

lembrou Miguel. Depois de recortar e montar o novo projeto com a ajuda da professora, o novo túnel foi instalado 

sobre os trilhos e Miguel foi buscar o trem para testar.  

- Deixar eu provar o trem. Ele cabeu!!! – Miguel gritou muito satisfeito com o resultado. 

Arthur Sclebin deu ao túnel o nome de “chorão”, porque escorre água dele. 

   

Arthur e Lucas identificam problemas no túnel antigo                     Imagem do “Túnel chorão”, no dia em que a turma arco-íris visitou Hareboobi 

Os charmosos edifícios de Hareboobi 

Os pequenos prédios coloridos de hareboobi tem inspiração num vídeo feito na Espanha, pela mãe da professora 

Fabiana. As crianças contemplaram as imagens de uma pequena cidade a beira mar, e ficaram tão encantadas que 

aconteceu um boom imobiliário em Hareboobi. Os prédios coloridos dão a nossa cidade um charme todo especial. Há 

outras construções mais suntuosas como o primeiro prédio espelhado da cidade, feito pela Isabela e o edifício redondo 

azul, que o Felipe fez com a ajuda dos colegas.  

                        

Lucas e Arthur recortando as janelas de um edifício                                                          Isabela constrói o prédio espelhado 



                                                          

Arthur e Felipe trabalhando no prédio azul                                                  Estação de trem feita por Miguel e André 

 

O Vulcão de Hareboobi 

O projeto da cidade em permanete construção é alimentado por nós, professoras, através de vídeos, fotografias, obras 

de arte e diferentes fontes, dentro da proposta e de acordo com o interesse que o grupo vai demonstrando no decorrer 

do processo. Assim, quando soube que o grupo desejava construir uma cidade italiana, a professora Camila exibiu um 

vídeo das pricipais cidades Italianas vistas de cima. Numa dessas cidades havia um vulcão e essa informação empolgou 

o grupo que decidiu fazer um vulcão também. Na sala de artes havia um vulcão de outra turma, que nos serviu de 

ponto de partida para o novo projeto. Depois de pronto, foi a vez de pensar no lugar onde o vulcão ficaria. Essa decisão 

aconteceu depois de uma longa conversa... 

Aline: Vocês não acham perigoso colocar um vulcão no centro da cidade?  
Leonardo: O vulcão entra em erupção e a lava mata as pessoas. 
Felipe: Pode colocar uma grade para as pessoas olharem o vulcão. 
Lucas: Mas a lava pode sair pelo buraco (da grade). 
Bernardo: O vulcão não vai entrar em erupção! 
Aline: Bem, de fato o vulcão pode estar adormecido. É um estado latente. Ele está lá, mas não entra em erupção. Isso 
é possível.  
 

O grupo fica alvoroçado com a ideia de Bernardo porque a maioria deseja que o vulcão entre em erupção. 

Lucas: A gente pode colocar uma parede de ferro. 
Felipe: as pessoas também podem ir ao médico! 
Miguel: Mas as pedras vão voar e quebrar os carros e o médico! 
 

Mesmo com todas as observações, o grupo decidiu mais uma vez por votação que o vulcão ficaria no centro da cidade. 

Até o momento não foram detectados sinais de atividade vulcânica. 

 

 



     

O grupo trabalha na confecção do vulcão com a professora Camila                   O grupo decidindo a localização ideal para o vulcão  

 

As pessoas  

Hareboobi não possui muitos moradores ainda. Apesar de ser um projeto do grupo, as nossas tentativas de povoar a 

cidade sempre acabam adiadas por alguma ideia mais interessante como a do zoológico de animais assustadores, por 

exemplo. Ainda assim, é possível ver alguns habitantes que foram feitos de papel machê e vestidos com retalhos de 

tecido. Quando nos reunimos para decidir como seriam as pessoas, Isabela disse que “as pessoas são todas diferentes”. 

Nas aulas de informática temos experimentado alguns aplicativos que nos ajudam a criar avatares, que podem, quem 

sabe, vir a se tornar moradores da cidade.  

  
Carolina Rute e Giovanna experimentam a massa de papel machê para modelar pessoas 



   

Leonardo pintando o leão do Zoológico                 Felipe corta retalhos para vestir uma menina       Bernardo criando um avatar  

 

 

Morador de Hareboobi é visto repousando no campo 

 

 

     

 

 

 

 

 



A linguagem cartográfica e seus desdobramentos  

Em nosso projeto temos conhecido diversas formas de representação do espaço, como os mapas, atlas, globos 

terrestres, maquetes. Seja para observar a localização do Brasil, da Itália ou do Triângulo das Bermudas essas 

ferramentas tem sido um suporte importante. O mapa é uma das formas de representação que mais chama atenção 

do grupo. Esse interesse fez surgir uma brincadeira inventada pelas próprias crianças: o mapa do tesouro. Enquanto o 

grupo espera na sala, duas crianças escondem objetos pelo pátio que devem ser encontrados pelos outros, com o 

auxílio de um mapa. Marca-se um x onde os objetos estão, desafiando a uma divertida leitura dos símbolos e do próprio 

espaço a nossa volta.  

   

“Esse é Brasil?” – Carolina pergunta enquanto observa o atlas                     O grupo lendo o mapa do tesouro     

 

                         

Mapa do tesouro onde se vê a direita a quadra e a esquerda o parque                         As crianças percorrendo o mundo com as mãos 

 

 

 

 


