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 A turma 32 do ano letivo de 2018 chegou com tranquilidade e familiaridade no 

espaço escolar. Logo nos primeiros dias as professoras de Educação Infantil Raquel, Laís 

e Denise perceberam que o grupo já vinha de outras instituições e já tomavam o espaço 

escolar com naturalidade. Com o tempo fomos observando e mapeando interesses do 

grupo: temas, atividades e brincadeiras que mobilizavam o grupo. As atividades que 

envolviam jogos e livros eram constantes. O tema dos animais também interessa muito o 

grupo, falavam de seus animais, observavam com atenção quando algum inseto aparecia 

e adoravam brincar de serem cachorros.  Com o tempo outro tema foi se destacando e 

despertando o interesse no grupo: o folclore brasileiro e os mistérios de seus personagens.  

 Durante esse percurso as professoras Laís e Denise tiveram os contratos 

encerrados e juntaram-se ao grupo a Bianka e a Thaianne. Apesar da mudança de 

professoras o grupo se manteve tranquilo e receptivo aos novos adultos que chegavam. O 

grupo também foi modificado com a entrada do Mathyas. Trazendo muito animação e 

falando pelos cotovelos, Mathyas deu animo ao interesse pelos personagens do folclore.   

 Hoje podemos dizer que as vivências da turma 32 giraram em torno de três eixos:  

1) Literatura: o trabalho com a leitura literária perpassou as ações cotidianas. Seja 

pelas atividades planejadas pelas professoras seja por iniciativa das crianças 

manuseando livros e solicitando leituras. Os momentos da Ciranda Literária, seja 

para escolha dos livros ou para releitura, são ricos e percebemos a alegria das 

crianças nessas atividades.  O percurso do trabalho foi sendo costurado por 

narrativas literárias compartilhadas com o grupo: “Os dez sacizinhos”, “Vizinho, 

vizinha”, “Curupira Brinca Comigo”, “Festa no céu” foram alguns dos livros que 

fizeram parte de nosso dia-a-dia. (Figuras 1 e 2) 

2) Integração: o grupamento III é o que tem as crianças mais nova da escola, sendo 

que não tem outro grupo com a mesma idade no mesmo turno. Desse modo, a 

integração com outros grupos gera a possibilidade de integração multidade. Nos 

espaços de convívio da escola toda (pátio, solário, quadra e refeitório) a turma 32 



é comumente chamada de “os pequenininhos” ou “os bebês”(eles ficam bravos 

quando chamam assim, pois eles não são mais bebês!!). A turma 32 se integrou 

rapidamente e se constituiu como um grupo logo nas primeiras semanas. Com 

isso, vimos que a integração com outros grupamentos poderia trazer riqueza nas 

relações e ajudar as crianças do grupamento III a conhecer a escola na qual 

estavam chegando e se sentirem pertencentes não só a turma 32, mas também ao 

CREIR e ao Pedro II.  

A partir da leitura do livro “Vizinho, vizinha” dos autores Roger Mello, Mariana 

Massarani e Graça Lima conversamos com as crianças sobre os nossos “vizinhos” 

da escola. Desenhamos um mapa (figura 3) do CREIR e fomos conversar com as 

outras turmas para conhece-las.  

Quando nossa caixa de agenda sumiu, sugerimos que esse mistério poderia ser 

resolvido com a ajuda da “Turma dos Mistérios”. A turma 44 nos convidou para 

contações de histórias. Juntas, turmas 44, 46 e 32 receberam a visita da palhaça 

Marcha Lenta! (figura 4) 

Nossas fantasias sumiram e foi com a ajuda da Turma dos Mistérios e da Turma 

Gato, que entraram em contato com a Cuca e conseguiram descobrir que foi o 

Saci que escondeu. (figura 5)  

3) Cultura Popular: cantigas, brincadeiras e folclore brasileiro foram temas 

recorrentes em nosso dia a dia. Entendemos que é importante a valorização da 

cultura popular e essas vivências precisam perpassar o cotidiano e as práticas na 

escola, buscando expandir o repertório das crianças e fortalecer e promover as 

experiências culturais das crianças. O interesse da turma pelo universo dos 

personagens da Cultura e do Folclore Brasileiro foi representado na escolha do 

nome da turma: Curupira. Durante o ano descobrimos várias lendas e aprendemos 

sobre muitos personagens do folclore: Saci, Cuca, Mula-sem-cabeça, Boto, 

Curupira, Bumba-meu-boi (figura 6). Partindo desse interesse provocamos 

algumas situações: O sumiço das fantasias e o envolvimento do Saci e da Cuca 

nesse sumiço; e, a escolha do nome da turma e o envio de cartas para as outras 

turmas descobrirem qual o nome da nossa turma (figura 7). 
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Figura 1 Crianças da turma 32 lendo 

 

Figura 2 Escolha do livro da Ciranda embaixo da árvore 

 



 

Figura 3 Mapa do CREIR feito pela turma 32 

 

 

Figura 4 Visita da palhaça Marcha Lenta com as turmas 44 e 46 

 



 

Figura 5 Turma Gato e Turma dos Mistérios nos ajudando a desvendar as cartas que a Cuca mandou! 

 

 

Figura 6 Vivência Bumba-meu-boi 

 



 

Figura 7  Todas as turmas receberam a carta da turma Curupira para a revelação do novo nome da turma! 


