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Voltamos das férias com saudades, vontade de aprender coisas novas e com muita 
conversa para colocar em dia. As crianças são muito curiosas e interessadas em 
todas as informações, questões e desafios que propomos. Também gostam de se 
divertir, ora em pequenos grupos, ora em um grande grupo, inventando 
brincadeiras coletivas. No pátio, costumam se agitar, entre correrias e negociações 
com os amigos. Algumas vezes, é necessária a intervenção de um adulto para 
ajudar a resolver conflitos que surgem, porém a característica principal é a união, a 
amizade e o respeito pela individualidade de cada integrante.
Passado o momento inicial, começamos a pensar em um novo projeto para o 
grupo. Ainda no semestre passado, quando levantamos algumas profissões, ao 
analisar a capa da agenda com "Os operários", de Tarsila do Amaral, as crianças 
falaram sobre como deveria ser divertido ser inventor e poder criar máquinas 
malucas que facilitassem o nosso dia a dia.
Foi assim que surgiu o projeto do segundo semestre: "As invenções e como elas 
facilitaram o trabalho e a vida do homem ao longo do tempo". Logo que 
começamos as pesquisas, os pais contribuíram com alguns materiais.  Voltar no 
tempo e pensar que objetos, hoje tão comuns e imprescindíveis ao nosso cotidiano, 
não existiam no passado, foi instigante durante todo o processo da pesquisa.
Começamos com conversas longas sobre o passado e o futuro, sobre pais, avós, 
bisavós e seus costumes. Falamos sobre tempo, idades e a relação que as 
pessoas estabeleciam com determinados objetos. Apareceram muitas histórias de 
parentes mais velhos na turma, cada um queria contar um pouquinho do que sabia 
sobre os hábitos de sua própria família.
Trouxemos os DVDs dos Flintstones e dos Jetsons para evidenciar o contraste 
entre o futuro e o passado da humanidade. As crianças adoraram ver esses 
desenhos com um novo olhar, atentas às máquinas e ao cotidiano dos 
personagens.
Lemos o livro "Lolo Barnabé", de Eva Furnari. Trata-se de uma família das 
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cavernas que vai sentindo necessidade de adquirir coisas para facilitar o seu dia a 
dia e que, com esse consumismo, acaba sofrendo transformações drásticas em 
seus hábitos e relações. Essa história introduziu conversas em torno do consumo 
excessivo, das formas de reaproveitamento, redução e reciclagem de materiais, 
levando-nos a pensar em questões ambientais.
Introduzido o tema, seguimos com o objetivo de que as crianças refletissem sobre a 
importância das invenções e no que elas facilitaram a vida do homem.
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Diante de tanto material a ser trabalhado, separamos três grupos relacionados à 
casa, à comunicação e aos transportes. Fizemos um passeio à casa de Ruy 
Barbosa onde observamos alguns objetos antigos e outros que foram 
transformados ao longo do tempo.
Trabalhar com os meios de comunicação encantou as crianças. Elas ficaram 
impressionadas ao constatar que nós professores, quando éramos crianças, 
tínhamos que levantar para mudar o canal da TV. As crianças criaram e 
dramatizaram situações do passado, sem os recursos de que hoje dispomos para 
nos comunicar como, por exemplo, avisar à sogra sobre o nascimento do neto 
antes da existência do telefone. Foi muito divertido!
O passado e o presente continuaram em pauta. Conversamos sobre como as 
pessoas eram retratadas antes da invenção da fotografia. Apreciamos uma pintura 

Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo / Rua Marques, 19 – Humaitá – 2538-3232
www.sapereira.com.br / escola@sapereira.com.br 



Turma da Mágica - TDT
Educação Infantil
Relatório do Segundo Semestre de 2008 4

a óleo que retratava Ruy Barbosa e algumas fotografias antigas no livro "O Ciclo da 
Vida", de Fernando Cardoso. Muitas máquinas fotográficas antigas foram enviadas 
pelas famílias para ilustrar a nossa pesquisa. Todos fizeram auto-retratos e 
pintaram o retrato de sua família, à moda antiga, com pincel e tinta.
Em um dos nossos passeios, fomos a uma exposição de relógios antigos no CCBB. 
Nos preparamos para a visita conversando sobre o tempo, o dia e a noite, as horas 
e os minutos e visitando o "site" da exposição no telão do salão. Lá, conhecemos 
diferentes tipos de relógios: ampulhetas, relógios de sol, de bolso, de pulso, de 
mesa, relógios que não se pareciam com relógios... Observamos diferentes 
representações numéricas, materiais, tamanhos e cores. Aproveitamos para 
trabalhar com os números e construir um relógio igual ao que tínhamos na parede 
da sala. Depois cada um construiu o seu próprio relógio de papel e fez uma 
releitura do quadro de Salvador Dalí, "A Persistência da Memória".
Enquanto o projeto ia acontecendo, também começamos a gravação do clipe da 
música Tecnologia, de Ana Moura. Esse trabalho foi dividido em etapas que iam 
sendo cumpridas a cada dia. Decoramos a letra, filmamos as cenas e, nas aulas de 
Música, com o Jean, utilizando uma aparelhagem especial, gravamos a música. 
Também fizemos gravações externas na Pereirona e no prédio da Rafaela, para 
filmarmos as cenas das crianças entrando e saindo do fusca e do elevador. E o 
melhor de tudo é que nos divertimos muito montando esse clipe!
Pesquisamos sobre o surgimento de alguns transportes, suas características e 
utilidade. Para ilustrar essas informações, de um jeito divertido, criamos um jogo de 
trilha e usamos, como pano de fundo, o mapa Mundi. E fomos encaixando os 
transportes que as crianças desenharam nos países  correspondentes ao seu 
surgimento. 
Como última etapa do projeto, resolvemos virar inventores. A turma foi dividida em 
grupos e cada um deles decidiu o que queria inventar para facilitar a vida de seus 
futuros filhos e netos. As idéias foram muito criativas: uma "mochila a jato", que 
leva as crianças para a escola e depois de volta para casa; uma "máquina do 
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tempo", assim poderiam ver os filhos que um dia viriam a ter, ver o mundo no futuro 
e voltar no tempo para observar seus pais quando eram crianças; umas "mãos 
elétricas" que ajudam a fazer todo o serviço da casa; uma "tela-telefone", espécie 
de telefone virtual, onde você vizualiza a pessoa conversando e um "robô" que faz 
qualquer tipo de trabalho. E para dar corpo às suas invenções, colocaram a mão na 
massa e usaram diversas sucatas para criar essas incríveis máquinas do futuro. Foi 
interessante observar como as crianças buscaram versões originais para lidar com 
a noção de tempo durante todo o percurso do nosso projeto.
Produzimos uma pequena apostila com alguns inventos para que as crianças 
exercitassem suas escritas espontâneas, nomeando as imagens selecionadas. 
Esse trabalho foi feito com muito carinho e em pequenas etapas, garantindo um 
atendimento individualizado para cada aluno. Assim, pudemos desafiá-los dentro 
dos limites e necessidades de cada um para que avançassem em suas hipóteses a 
respeito da leitura e escrita das palavras.
A festa pedagógica chegou e nossos meninos deram um show ao cantar e 
apresentar o clipe "Tecnologia". Também ficaram muito orgulhosos de mostrar seus 
trabalhos às famílias, na Mostra de Artes da Pereirinha.
E para a festa do final de ano, resolvemos nos aquecer e nos concentrar, pois a 
"bola vai rolar" no palco da Sala Baden Powell, ao som da música Fio Maravilha, de 
Jorge Bem Jor. Nossas crianças gostaram da idéia e combinaram, entre si, o 
uniforme dos times que irão usar no dia da apresentação.
Assim, acabamos um ano de muitas aprendizagens e alegrias. A Turma da Mágica 
é especial e vai ficar pra sempre guardada na memória de todos, por ser uma 
turma carismática, curiosa e principalmente feliz!

Expressão Corporal ________________________________________________
Entre abraços saudosos, novidades e muita disposição, retomamos a nossa 
rodinha, relembrando nossas regras de convivência e acordando o nosso corpo 
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com um bom alongamento. Para finalizar nosso encontro, reproduzimos 
corporalmente o momento mais significativo das nossas férias. 
Para não deixar as Olimpíadas passarem em branco, fizemos pequenas 
competições. Nossas modalidades foram salto em distância, arremesso de peso, 
corrida de obstáculos e ginástica rítmica. Nossos atletas tiveram um desempenho 
de campeões!
Em seguida, nos aproximamos do projeto da Turma. Divididos em pequenos 
grupos, receberam uma caixa com diferentes objetos, e uma mesma tarefa: criar 
uma invenção utilizando os objetos e o próprio corpo. Nossos inventores 
mergulharam de cabeça nessa proposta e suas criações foram maravilhosas! 
Assistimos a três vídeos. O primeiro, o espetáculo “Casa”, de Débora Colker, e 
observamos o cotidiano de uma casa se transformar em Dança. Depois 
experimentamos transformar nossos gestos do dia a dia em pequenos movimentos. 
Ao organizá-los, criamos uma pequena célula coreográfica. O segundo foi o 
“L’enfant et les sortiléges”, com a Cia Nederlands Dans Teather. Um menino, 
depois de ficar de castigo no quarto, resolve atacar seus brinquedos e móveis. Para 
sua surpresa, esses objetos ganham vida e saem se defendendo. Depois de 
assistir, tentamos reproduzir corporalmente os objetos: poltrona, relógio, mesa, 
bule, xícara...
O terceiro foi “Summer Stock”, um musical onde Gene Kelly sapateia em cima de 
jornais. Depois de apreciar, espalhamos jornais pelo Salão e, de frente para o telão, 
reproduzimos a coreografia imitando os passos do ator-dançarino. Esse vídeo 
encontra-se no site da escola e essa atividade pode ser repetida em casa com as 
crianças. 
Com a proximidade da Festa Pedagógica, começamos a ensaiar o gestual criado 
pelas crianças para a música “Ai que calor” e a trabalhar pequenas movimentações 
que estariam presentes no "clip". 
Um breve respiro, pequenas estripulias e já começamos o ensaio para a Festa de 
Final de ano.
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Música ________________________________________________
A Turma da Mágica não tem mais o que inventar e, tirando algumas idéias da 
cartola, direcionou seu projeto para as grandes e pequenas invenções que facilitam 
as nossas vidas. Em casa ou no fazer musical a tecnologia está cada vez mais 
presente em nossas vidas e é um prato cheio para a criação musical. “A casa 
quando acorda / Quer água, quer luz, quer gás / Se a cidade não se vira / Ai que 
pirraça a casa faz” (Ana Moura). Lembramos de enormes móveis que haviam na 
casa da bisavó, que na verdade era o stéreo da época que reproduzia discos 
pesadíssimos. Depois vieram os k7 e, com eles, a possibilidade de não só 
reproduzir, mas também gravar áudio e músicas. Em uma das aulas apareceu um 
gravador k7 ainda funcionando. Aproveitamos para gravar a cantoria, ao mesmo 
tempo, com um mp3. Nossa, como os resultados soaram diferentes. Os puristas 
nos perdoem, mas viva o áudio digital. Também experimentamos gravar alguns 
eletros-domésticos com seus timbres barulhentos. Batedeira, enceradeira, 
ventilador, tudo jogado num mix e liquidificador de sons. O resultado foi assustador 
e interessante. Difícil foi reconhecer cada fonte sonora durante a audição. 
Mas o "hit" da turma ficou por conta de outra música da Ana, “Ai que calor / Liga o 
ventilador / Quer um suquinho / Tem no liquidificador / ... / Tudo isso é ótimo / 
Desde que eu não esqueça / Que o importante é minha cabeça”. Como essa 
música tinha um registro de áudio muito antigo, criamos uma base com 
instrumentos virtuais e gravamos a voz das crianças no computador. Com o 
computador além da facilidade de edição das gravações, também pudemos 
visualizar o som através das ondas gráficas. Além do ouvido, pudemos contar com 
nossos olhos para deixar tudo em seu lugar na música. As crianças, curiosas como 
sempre, ficaram fascinadas. O resultado pôde ser apreciado no vídeo produzido 
pela turma para a última Festa Pedagógica. 
No trabalho com os instrumentos, pudemos constatar uma maior atenção nas 
atividades de reprodução rítmica e manutenção do pulso. Uma turma muito 
envolvida e extremamente alegre que vai deixar saudades.
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