COLÉGIO PEDRO II
CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL REALENGO

A Turma dos Mistérios e os casos de sumiço

Tudo começou com um mapa trazido por Júlia Vicente
que ilustrava um caminho para encontrar um tesouro.
Somente ela sabia onde estava escondido, pois ela
desenhou e escondeu na madrugada anterior no ambiente
da escola. Todo o grupo se envolveu nessa caça ao tesouro.
Muitos outros mapas foram produzidos pelas crianças a partir
desse. As crianças se organizaram em pequenos grupos
para lerem os mapas uns dos outros, identificarem os
espaços a serem procurados e em seguida, realizar a
escavação do local escolhido.

A partir desse interesse iniciamos uma exploração pelo espaço do
Complexo escolar de Realengo, realizando inúmeras visitas, passeios,
descobertas, observações, e claro, amigos. Através dessas geo-grafias
corporais a turma pode ampliar a noção do espaço para além do CREIR,
localizando-o em diferentes pontos deste Complexo.
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Bastou um passeio para a turma insistir no pedido dessa aula-passeio
inúmera vezes! - “Vai ter passeio hoje?”, foi a frase mais ouvida na turma 54.
Desbravando os territórios desse Complexo com olhos de novidade foi
possível perceber que as crianças percorreram os espaços como estrangeiros
ao conhecer algo conhecido.

E como eles aproveitaram! Jogaram futebol na quadra do Pedrão com
os alunos de lá, assistiram partidas de pingue pongue, realizaram muitas idas
ao Pomar, à Caixa d’água do Pedro segundo ganhou o nome de Copão da
Magali, conheceram a horta do Pedrão, pularam e brincaram na churrasqueira,
no estacionamento, nas salas do fundamental, foram ao Laboratório de
Química, na área do Conservatório de Música, e ficamos parceiros da turma do
sexto ano da professora Bruna!

Sobre esta última parceria podemos dizer que renderam três encontros
bem interessantes. No primeiro encontro, eles nos viram passando e ao
perceber a curiosidade das crianças em conhecer as salas nos convidaram
para entrar e participar da aula de inglês da professora Bruna. Assistimos a um
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vídeo clipe dos Trolls e destacamos nesse primeiro momento a receptividade, o
relacionamento e a curiosidade entre eles.

Realizamos assim, outra visita a partir da fala: “Voltem outro dia!”, onde
pudemos trocar com a turma do sexto ano informações sobre a rotina deles e
também da nossa. A Turma dos Mistérios aproveitou e disparou várias
perguntas: “Vocês brincam?”, “Vocês lancham na sala ou no restaurante?”,
“Vocês tem brinquedão?”, “ Vocês tem mesversário?”.
Esta última pergunta nos levou ao terceiro
encontro,

pois

fomos

convidados

a

realizar

a

comemoração do nosso próximo mesversário na sala
deles. Foi uma alegria só, festa com direito a bolo de
coco, bolo de chocolate e suco, as crianças se
divertiram e se entrosaram ainda mais.
Em um dos passeios pelo Pedrão, encontramos
uma maquete no caminho enquanto percorríamos um corredor.
As crianças logo se interessaram e demonstraram desejo de
levá-la, porém, não conseguimos descobrir de quem era e
seguimos nosso passeio. Na mesma semana, uma professora do
CREIR trouxe diversas maquetes doadas pelo Pedrão para as
crianças do CREIR brincarem.
Nem precisa contar que eles amaram brincar com as
maquetes e passaram duas semanas compartilhando a mesma
maquete entre turnos e entre outras salas. Até que um dia, a
maquete sumiu! E a Turma dos Mistérios foi desafiada a
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desvendar esse sumiço. Quem poderia ter feito isso?
Bom, Sofia Azevedo e uma amiga da turma Gatos afirmaram terem visto
uma criatura muito suspeita saindo do banheiro da sala ao lado da nossa. “Era
a Cuca! Era a Cuca!” – afirmavam. A Cuca na escola? Isso não poderia ser um
bom sinal. Afinal, por que ela estaria por ali?“Só pode ter sido a Cuca!Ela que
veio aqui e pegou as maquetes” – responderam as crianças. E assim a Cuca
chegou à turma dos mistérios e não quer sair tão cedo da discussão!
Trocamos cartas com a Turma Arcoi-Íris (53), pois eles também haviam
notado o sumiço da maquete. Nessas trocas de cartas eles nos sinalizaram
outro suspeito para além da Cuca: O Saci! Esse danado de uma perna só que
gosta de fazer peraltagens só podia ser mais um dos suspeitos para tamanha
bagunça! Por semanas as crianças encontraram restos da maquete: peças,
bolinhas de isopor, animais, bonequinhos. Toda vez que uma pista da maquete
era encontrada colocávamos em um pote. Fomos guardando-as para análise e
levantamento de hipóteses.

Na dúvida entre Cuca, Saci, ladrão, “terem jogado no
lixo”, e até a possibilidade de ter sido o Beleléu, fomos
entrevistar o vigia noturno do Creir, Ricardo, com o objetivo
de levantar mais pistas. Paulo e Mel prontamente se
colocaram no desejo de entrevistá-lo. Paulo escolheu uma
roupa da caixa de fantasia que julgou ser apropriada para a
situação. Com o microfone a mão fomos ao encontro de
Ricardo. Segundo o entrevistado, o suspeito era verde e saiu
pela noite carregando algo da mão pela sala 10. “A nossa sala! Só pode ter
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sido a Cuca!”. Gravamos a entrevista e exibimos para toda turma. Paulo estava
orgulhoso ao se ver tão grande na tela.
Lana, aluna da Turma dos Mistérios, aproveitou que a Cuca esteve na
casa dela durante a noite e trouxe uma carta escrita pela própria bruxa que
confessava ter pegado a maquete junto com o Saci e ainda dizia detalhes da
casa dela.Ou seja, se antes suspeitávamos que ela era nossa vizinha, agora
tínhamos certeza. Mas seria mesmo tão próxima a relação da Cuca com o
Saci? “É porque a Cuca é uma bruxa com poderes mágicos e ela hipnotizou o
saci para vir pegar a nossa maquete” – disse Sullivan. A leitura de “Os dez
sacizinhos” nos ajudou a compreender um pouco mais da relação desses dois
personagens. “Olha aí a Cuca com o Saci!” – disse Davi espantado.

Uma mistura de medo, com desejo de encontra- lá atravessava a fala
das crianças. Até que fomos interrompidos dessa investigação. A Turma 32
chegou com uma missão muito importante: pedir a nossa ajuda para desvendar
um mistério. A caixa de agendas deles havia sumido e ninguém melhor do que
nós para descobrir o que aconteceu.
Partimos em direção às salas para encontrarmos pistas, e nos
deparamos com o sumiço de uma outra caixa: o sumiço da caixa da turma 42.
Observamos os espaços e interrogamos a comunidade escolar do Creir, e não
conseguimos achar um responsável para este sumiço, então, a turma dos
Mistérios deduziu sem sombra de dúvidas, só podia ter sido uma pessoa: a
Cuca! Mais uma vez ela estava envolvida nos mistérios, sumiços e fatos
inexplicáveis.
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Entretanto, no meio dessas investigações, um fato igualmente
inexplicável comoveu as crianças: o incêndio no Museu Nacional. Era mais um
caso e não era um caso qualquer. Algumas das crianças da turma já haviam
realizado visita ao museu e sentiram muito a perda da múmia entre outros
exemplares do acervo como o dinossauro. Pediram que escrevêssemos uma
carta para entender esse mistério. Em roda, após lermos a notícia no jornal
levantamos hipótese sobre a tragédia.

Para envolver as crianças que não conheciam o museu e suas obras,
trouxemos um jogo da memória com peças de alguns dos acervos. Adoravam
jogá-lo e de tanto observar as imagens outras relações foram surgindo. “Esse
prato parece com o prato do museu.” – aponta Sofia para o prato da sala.

Como estávamos perto de marcamos uma data para um passeio com as
famílias, consideramos que seria apropriado irmos até a Quinta da Boa Vista a
partir do envolvimento das crianças com o mistério do museu. Para tanto,
convidamos as palhaças Borrachuda e Marcha Lenta para nos ajudar nesse
misterioso caso. Assim, no dia 06 de Outubro realizamos um passeio até a
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Quinta para um deliciosos encontro com as famílias e para a apresentação
circense das palhaças que transformaram o lamentável incêndio ao Museu
Nacional em um ato cultural, artístico e político em defesa da nossa história.
Marcha lenta e Borrachuda ainda conseguiram resgatar do museu dois
tesouros que foram dados à turma: um papiro e um amuleto. Ou nas palavras
de Marcha Lenta, um papagaio e uma amoeba!

Mas os casos não se encerram com o museu. Outro dia, a Turma 32
também nos procurou para informar o sumiço de todas as fantasias da sala
deles. Como isso poderia ter acontecido? Pensamos juntos em uma lista de
suspeitos: Saci, Curupira, Cuca, Boneca Luiza... e o suspeito principal foi o
Beleléu!
Fomos então, ler a história desse personagem que adora esconder
coisas ou objetos que deixam espalhados por aí. Dessa leitura literária outras
hipóteses foram compartilhadas. “Mas o Beleléu só pega uma coisa de onde
está bagunçado. E o saci faz um redemoinho de vento e bagunça tudo. Então,
o saci fez a bagunça, mas o Beleléu que pega as coisas.” – disse Ricardo.
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Lana, inspirada nos últimos acontecimentos e envolvida com o Beleléu
nos trouxe mais uma carta desvendando a criação de uma nova personagem: a
Cubeleleca. Encantadora, carismática, com características físicas dessa
mistura literária de Cuca + Beleléu, dona de uma personalidade única.

CUBELELECA
“ELA GOSTA DE COMER CARNE COM ARROZ PODRE. ELA GOSTA DE FAZER BAGUNÇA. ELA FICA
BAGUNÇANDO TUDO, BATENDO NO GUARDA-ROUPA E VAI DORMIR ÀS SETES HORAS DA MANHÃ. ELA TEM
UM PÉ DE LADO PARECIDO COM O DA CUCA E O OUTRO PÉ IGUAL DO CURUPIRA. ELA TEM UM RABO DE
VÁRIOS BICHOS” – TEXTO PRODUZIDO ORALMENTE PELA LANA.

Opa, então, se o Beleléu só pega coisas que estão espalhadas, não foi
ele que pegou as fantasias. Descobrimos através de outra
carta que a Lana trouxe que foi o Saci. Ele confessava e
pedia a ela para contar pra todo mundo. Mas Beleléu
também se fez presente na carta deixando no canto da folha
sua risada que foi logo identificada pelas crianças: HI HI HI
HI. E assim, nos juntamos com a turma 32 para poder pegálo.
Ainda estamos elaborando estratégias para pegá-lo,
mas não temos certeza se o faremos. “O saci é bom ou
mau?” “Cadê a outra perna dele?” – perguntaram as crianças. A literatura tem
nos ajudado a responder algumas dessas perguntas. Dizem que o saci era um
curumim protetor da floresta como o Curupira. Ele tinha duas pernas e fazia
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peraltagens com quem se atrevesse a maltratar os animais e a floresta. Até
que um dia ele foi preso por uma perna só e para se livrar da prisão, cortou a
própria perna e saiu pulando de uma só. Já em Monteiro Lobato descobrimos
que os sacis nascem de dentro do bambu bem pequenos e de uma perna só e
que quando morrem viram cogumelos venenosos.

Já estávamos perto do dia 31 de Outubro, dia do Saci, e estávamos
descobrindo relevantes informações a respeito dele. “Será que ele vai vir na
nossa sala para fazer uma festa?” – perguntou Arthur. “A gente pode fazer uma
armadilha, tipo botar tinta preta no chão e aí se ele entrar, ele vai pisar e a
gente vai a pegada e descobrir se ele entrou”. – compartilhou Sullivan.
Foi quando surgiram pegadas no solário no dia seguinte da suposta
festa do Saci. Acompanhamos as pegadas de um pé só e a turma dos
mistérios fez suposições muito interessantes! Identificaram um pó branco
marcando as pegadas.
Nesse mesmo dia tínhamos feito uma atividade com maisena na sala de
artes e logo fizeram a relação com os materiais. Encontramos pegadas que
vinham do solário na direção da nossa sala, ou seja, o Saci havia entrado lá. “A
pegada só tem uma direção! Quer dizer que ele entrou” – alertou Julia Gomes.
Será que ele descobriu que fizemos desenhos para ele no dia do Saci e foi lá
conferir nossas produções?
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Outra observação importante da turma foi o tamanho do pé do Saci. Ele
era maior que o das crianças. Iniciamos uma investigação para descobrirmos o
tamanho do pé do Saci a partir do número de calçado das crianças e adultos
da sala. Cada tamanho de pé foi contornado sobre uma folha, identificando a
silhueta pelo número do calçado e nome. No momento do registro
confrontavam seus saberes sobre a composição numérica.
Diante de tantas silhuetas uma indagação:“Qual é o maior pé?” –
perguntou Paulo. “É o meu”! – respondeu Nicoly ao apontar para o número 32
diante de tantos pés 29 e 28.

Para nossa surpresa, no dia seguinte

encontramos a silhueta com o tamanho do pé do Saci com o número e
assinado por ele. Seria mesmo do Saci? Sim! As crianças logo notaram que a
única silhueta com o contorno dos dedos era aquela já que a delas haviam sido
contornadas de sapato. Muito espertos!
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Isabela Barreto e Lana trouxeram outras cartas para o Saci, e Lana quer saber
quantos anos ele tem, será que ele vai responder? Ou voltar aqui novamente?
Do jeito que ele adora uma bagunça e pregar peças nas pessoas não
duvidamos disso. Temos certeza que ainda vamos ter muitas investigações
para compartilhar. Aguardem as novidades e desfecho (se tiver!) de toda essa
aventura da Turma dos Mistérios!

O Samba pede passagem: Histórias contadas e
cantadas do samba na Turma 54
As crianças participaram de vivências rítmicas, melódicas e históricas do samba.
Contamos a História do Samba para a criançada; conhecemos os protagonistas do estilo,
como Dona Ivone Lara e Pixinguinha. Dançamos batucamos, cantamos e improvisamos
na cadência bonita do Samba.

Ideias fervilhando e um celular na mão.
A turma dos mistérios desde os seus primeiros momentos enquanto
grupo sempre demonstrou muito interesse por tudo que envolvia a tecnologia.
Espertos e investigativos sabiam que a Internet era um meio de acesso a tudo
que gostariam de saber. Assim, a cada novo encontro pediam para usar o
computador em busca de novas informações e imagens sobre os mais diversos
temas: museus, aranhas, elementos da natureza, lendas folclóricas, receitas de
bolos, dinossauros e tantas outras coisas. Interessante como de maneira
autônoma eles mesmos iam reconhecendo os mecanismos de buscas e
selecionando o tipo de informação que os interessava ou não.
Ainda no caminho da Internet compartilharam a grande paixão pelos
vídeos produzidos no Youtuber. Juntos fomos descobrindo como esses vídeos
são criados, quais as ideias são mais interessantes para serem transformadas
em vídeos e o que precisávamos para gravá-los: celular ou tablet, um cenário,
roteiro e falas. Em duplas ou individualmente eles organizaram seus temas de
interesse e juntos começamos a preparar nossos vídeos. Fiquem ligados,
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inscrevam-se nesse canal de pura criatividade que vocês verão muitos vídeos
vindo por aí.
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