Turma 41 - Ano de 2018
Professores: Alessander Dornelis; Gabriela Scramingnon; Mariane Diniz; Ronaldo Cotrim; Angélica Moraes;
Carla Verônica; Cristiane de Deus; Rosana de Moura.

Projeto: Serviço Secreto da Lupa

As crianças da turma 41 demonstraram um olhar investigativo logo nos nossos primeiros
dias, no início do ano letivo. Passavam longos períodos do dia dedicadas à investigação e
observação de bichinhos que apareciam em nossa sala, no pátio, no solário, no refeitório. Como
bons investigadores, pesquisadores e cientistas, em poucos dias no CREIR, foi inaugurado o
“Serviço Secreto da Lupa”, serviço que tem como missão, fazer descobertas! Tudo começou
com a curiosidade das crianças pelos bichinhos que visitavam nossa escola. Cada bichinho
encontrado, era uma investigação realizada. Muitos foram encontrados e, alguns investigados
com mais profundidade, como foi o caso do gongolo, da lagartixa, da abelha, da aranha, da
minhoca, e da borboleta.
Qual aranha é venenosa?
Que bicho a aranha ataca?
Por que a abelha aparece na hora o
do café da manhã?

Certo dia, no caminho para o refeitório, as crianças encontraram uma lagarta. Com a
mobilização de todo o grupo, realizamos uma pesquisa na internet e descobrimos como
poderíamos construir um habitat para que ela pudesse fazer o casulo e se transformasse em
borboleta.

1. A lagarta encontrada
2. A construção do casulo

3. O casulo pronto
4. Roda de conversa sobre o processo de
transformação da lagarta e borboleta
e observação do casulo.

Diante dos muitos questionamentos sobre os bichinhos, construímos nosso mapa de
questões que gostaríamos de descobrir:

Para a ampliação do conhecimento das crianças a respeito dos pequenos bichinhos,
diferentes recursos foram usados como fonte de pesquisa:
•
•
•
•
•
•
•

Vídeos informativos sobre a vida dos bichinhos nos encontros de informática
educativa;
Documentários do YouTube como fonte de pesquisa;
Visita ao laboratório de Ciências do Pedrinho;
Leitura de livros com informações científicas;
leitura de história sobre a vida dos bichos;
Observação de obras de artes compostas com pintura de patas de insetos nos
encontros de arte;
Pesquisa e observação em sala dos bichos encontrados.

Visita ao laboratório do Pedrinho

Vídeo do artista ... que pinta cm pata de inseto no encontro de artes e reprodução de
patas do inseto com barbante.

O “Serviço Secreto da Lupa” ultrapassou os muros da escola e atuou também na casa
das crianças. Algumas das descobertas realizadas durante nossas experiências foram
organizadas e tiveram espaço reservado em nossa sala, como a construção do nosso bichário
e do canto das descobertas.
Construção do bichário:

Com a lupa na mão ou com a lupa dos próprios olhos, os investigadores da turma 41
levantaram muitos outros questionamentos sobre o funcionamento do mundo, indo muito além
da curiosidade dos bichinhos encontrados na escola:

Por que a lua ainda está no
céu se o sol já apareceu?
Observação no início do dia

Como sabemos se o maracujá
está bom para fazer suco?
Observação do pé de
maracujá do solário.

Joaquim
levou
o
maracujá verde para
casa
e
fez
um
experimento
juntamente com sua
família. No retorno,
compartilhou
sua
descoberta com a
turma.

Por que a cor branca
não aparece?

O que tem dentro do
cacau?

Experiências com a cor branca

Por que a mesma árvore tem folhas
diferentes?

As experiências realizadas e o interesse pelas investigações, chegou à casa das
crianças e ganhamos uma parceira: a avó de Joaquim. Ela nos enviou um ninho de passarinho,
ovo de periquita, cacau e doce feito de cacau. Seus presentes vinham sempre acompanhados
de cartas. Para agradecermos o carinho, escrevemos uma carta para ela e fomos ao correio
fazer o envio da carta.

Carta da avó de Joaquim

Doce de cacau

Diante de tantos questionamentos e do desejo de também investigar os bichinhos
encontrados na escola, o Serviço Secreto da Lupa ampliou sua missão e passou a realizar
diferentes experiências, a partir da sugestão das crianças da construção de um laboratório de
experiências malucas. A missão dos investigadores cresceu e eles viraram também cientistas.
Muitas experiências foram construídas e vividas em nosso “laboratório móvel”, que funciona no
lugar onde a experiência acontece: no pátio, na sala, no parquinho, no solário!

Registro das ideias das
crianças para o laboratório
de experiências malucas no
primeiro dia de retorno do
segundo semestre.

Experiência de Achilles
com uma mistura de
papel, água e tinta.

Joaquim na experiência dos
lápis e a água realizado pela
professora Kelsiane

Experiência com a beterraba. As crianças produziram tinta de beterraba e
Alice fez o registro da receita.

Laboratório de experiência com
Tapete sensorial

Experiência com água

Experiência com tinta de hibiscos

Tinta com hibiscos

Produção de tinta com urucum
O Serviço Secreto da Lupa ainda está em funcionamento. Nas últimas semanas, os
investigadores estão interessadíssimos pela vida das formigas. As crianças têm dedicados
longos períodos do dia envolvidos com a captura de formigas de diferentes tipos nos diversos
espaços da escola. Com utensílios em mãos, os capturadores pesquisam formigas em todos
os pequenos cantinhos da escola. Diante das questões que estão sendo levantadas, estamos
envolvidos em descobrir algumas perguntas:
A formiga de bunda vermelha queima?
Que formiga queima?
Quem é a formiga rainha?
Que formiga põe ovo?
Como é a casa da formiga por dentro?
O que a formiga come?
A formiga se esconde no dia de chuva?
Tem formiga que tem casa grande e pequena?
Que formiga ganha na luta épica?
Que formiga tem asa?
Se cobrir o pote onde as formigas estão elas morrem sem ar?
Formiga gosta de doce?

Os capturadores de formigas:

Nesta etapa do projeto, estamos planejando ações para ampliar os conhecimentos das crianças a
respeito das formigas, pensando formas de enriquecer as propostas que estão sendo realizadas e foram
iniciadas pelas crianças
As descobertas e os conhecimentos construídos estão sendo organizados e compartilhados com a comunidade
escolar a partir de registros e da organização dos achados no portfólio individual das crianças. Estamos
pensando a produção de alguns materiais como vídeos, que contemplem as diferentes formas de registros
realizados, como as filmagens produzidos a partir das observações dos bichinhos encontrados.

