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 Assumi no a turma do Mini Grupo início do ano, e aí logo chegou o Currículo da 

Cidade, que nos desafiou e também nos encorajou, porém também surgiram os 

questionamentos:  como escutar as crianças, elas sempre falam as mesmas 

coisas? Elas sempre repetem? Como poderei desconstruir? Fazer com que eu 

como professora tenha como pilar o que o currículo pede como: a criança é ativa 

e protagonista, que aprende ao brincar e interagir com os seus pares, com 

os adultos e com a cultura... pag. 140. 

Ou seja, a grande maioria de nós quando criança não foi vista e ouvida dessa 

maneira, “pela escuta sensível”, uma atitude que busca sentir o universo afetivo, 

imaginário do outro para poder compreendê-lo melhor, compreender suas 

atitudes, suas ideias, seus valores, seus medos, sua linguagem. Tudo isso esta 

ligado a “escuta sensível”. 
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Nossa Coordenadora começou com as formações e nos orientando quanto 

a ESCUTA das crianças. Sugeriu que fizéssemos o CONSELHINHO onde 

nos reuníamos 

 uma vez por semana e perguntávamos o que as crianças queriam fazer. 

Surgiam muitas coisas: brincar de bola, massinha e etc. Então novamente 

nos reunimos com nossa CP e ela nos explicou que dar a ESCUTA não é 

deixar a criança fazer somente aquilo que quer, dar a ESCUTA é perceber 

as necessidades, pegar pistas que as crianças nos dão. 

“ As crianças e os bebês, em suas brincadeiras, investigações e 

conversas, fornecem pistas que, se forem ouvidas, poderão ser o 

prenúncio de projetos interessantes”. Currículo pág. 140. 



E então um belo dia eu estava 
com minhas crianças no 
parque, foi quando Lindsey 
olha encantada para o Céu, e 
ali começou a me dar pistas de 
um projeto que estava para 
nascer, chamou sua amiguinha 
Manu e mostrava: “olha a lua 
lá, a lua é linda, ela fica no céu 
a noite e agora está de dia, ela 
aparece quando estou indo a 
igreja.” E andava para trás 
dizendo estar imitando o 
movimento da Lua. 
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Passei para minha CP que 
foi procurar um vídeo no 
YouTube e passamos o 
vídeo do programa “ DE 
ONDE VEM” – TV 
CULTURA. Fomos até a 
sala da CP, para assistir. 
As crianças ficaram 
empolgadas, nesse vídeo 
mostrou o planeta Terra 
também. Lindsey ficou 
atenta a tudo, Miguel o 
tempo todo dizia que a lua 
era coisa da cabeça e 
apontava para sua própria 
cabeça.  
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“Quando ouvimos e respeitamos as hipóteses dos bebês e das 

crianças, estamos considerando o que eles sabem sobre o tema e, 

consequentemente, oportunizamos a elaboração de novas 

perguntas.” Currículo pág.141 

 



Percebi que após o vídeo as crianças ficaram 
empolgadas e curiosas então procurei trabalhar 
um pouco sobre a lua no mais lúdico possível. 
Através de vídeos e até com sombras, onde as 
crianças gostaram muito, proporcionei cabana 
na sala, onde estava escuro e com lanterna as 
próprias crianças faziam a sombra de sua lua. 
Sempre gostei de fazer roda de conversa fora 
da sala, ou no parque, refeitório e ate nas 
outras salas. Certo dia fiz uma sondagem com 
as crianças perguntando: O que vocês acham 
que tem no céu além da Lua? Surgiu logo a voz 
de Gustavo ao dizer: “tia no céu tem o Saturno”. 
Surpreendi-me e logo perguntei: como você 
sabe que no céu tem um planeta que se chama 
Saturno? Ele respondeu com muita convicção: 
Eu vi no telescópio do meu avô. Ele disse 
também que o vô sempre mostra as estrelas 
para ele. Então novamente a CP Thays entrou 
em ação, nós proporcionou um vídeo: 
“conhecendo os planetas”, Gustavo logo 
reconheceu o Saturno e já foi logo apontando 
mostrando para os amigos.Então pelos 
desenhos as crianças começaram a conhecer 
os planetas pela cor como: Terra é azul, Marte 
vermelho e o principal começaram a reconhecer 
o Saturno pelo Anel que ele tem envolta.  
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Pintamos uma caixa onde perguntei: qual era a cor do céu? Todos 
disseram: “azul” então convidei: vamos pintar nosso céu? Foi muito 
bom assim que pintaram, Lívia logo disse: “tia tenho uma ideia, no 
céu tem estrela, o que iremos colocar? Logo peguei glitter e 
perguntei será que esses brilhos poderia ser nossas estrelas? Na 
mesma hora todos gostaram e colocaram um monte de glitter na 
tinta azul. Logo fizemos a pintura na bolinha de isopor, onde cada 
bolinha faria parte do nosso espaço, as crianças assistiram vídeos, 
eles quiseram pintar os planetas da cor que eles conheciam e o que 
eles não conhecia, acabaram pintando com cores que eles 
quiseram. E quando as crianças viram a maquete e o melhor 
quando liguei a luz amarela, logo Miguel reconheceu o sol, essa foi 
a primeira experiência. Para contextualizar os planetas apresentei 
as crianças o globo terrestre, onde o Gustavo apontou para um pais 
da cor marrom e disse: eu moro aqui. Perguntei por que você mora 
ai Gu? Porque onde moro é dessa cor onde tem barro. Olha como 
ele associou a cor aonde mora que é Itaquá. 
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Fiz mais uma sondagem perguntando: como vocês acham que é o espaço? Nisso 
surgiu o escuro, mas disseram também que o espaço era bonito, surgiu também que 
no espaço tem foguete e estrelas. Então planejei uma pintura, com tintas neon, 
ejetadas em seringas, para que as crianças se sentissem desafiadas ao pintar e 
musica de fundo com som de mar e piano, onde as crianças se sentissem calmas e 
não tivesse pressa de parar de pintar. Acho que deu tão certo que quando acabou 
Luiz falou: eu não gostei! Perguntei assustada por quê? Ele disse: “queria pintar 
mais”.Então confeccionamos foguete com rolinho de papel, Mas Matheus logo disse 
“no foguete tem banco”, então fizemos um foguete grande e ao pintar o foguete 
perguntei: que cor vocês querem? Miguel falou “ vermelho por causa de Marte” Logo 
confeccionamos as estrelas e por ultimo fiz no mesmo espaço onde pintamos no 
escuro com pisca-pisca( refeitório das professoras) a sombra de todas as fases da 
Lua, Mateus quando viu a sombra da lua minguante disse: parece uma banana mãe, 
todos ficaram encantados, Arthur quis a todo momento brincar com as sombras, para 
diferenciar a lua cheia com a nova eu mexi com a imaginação deles dizendo: Na lua 
cheia tem lobisomem e fiz uma cachorro na sombra. Logo todos pintaram as caixas 
da lua. 
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Quando pensei “acabou”, em um dia olhando a horta 
vertical, Davi que é uma criança muito observadora  me 
disse: “Olha tia esta morrendo” , com carinha de triste. 
Então chamei todos no dia seguinte e expliquei a 
importância do sol, da chuva mas o principal o quanto é 
importante nós cuidar da nossa horta e que todos precisa 
regar, assim como o sol e a chuva faz a plantar crescer, 
nós também contribuímos. E aí começamos a trabalhar os 
elementos da natureza, o primeiro deles foi a chuva. 
Primeiro proporcionei uma experiência com garrafa pet 
com uns furinhos em baixo e ao abri a água cai e ao 
fechar a água para de cair. 
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Depois em outra roda de conversa as crianças me falaram 

sobre a neve, e perguntei se eles conheciam, Matheus 

disse: “ Dá pra fazer boneco de neve”. Então fizemos a 

experiência da neve usando o gel de fralda e água. 
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Nossa última 

experiência foi com 

o vento, onde 

fizemos experiências 

com bolhas de 

sabão e cata-ventos. 
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MOSTRA CULTURAL 



A atenção das (os) professoras (es), as observações e a escuta sensível 

são instrumentos teórico-metodológicos fundamentais para iniciar a prática 

de projetos com bebês e as crianças. 

... É importante que as crianças possam compreender o mundo em que 

vivem, analisando, interpretando e estabelecendo relações entre as 

informações disponíveis. 

Currículo da Cidade p. 141 



OBRIGADA!!! 

PROFESSORA: GISLENE 
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