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PÁGINA 1 

MARIA PRETA? QUEM É ESSA! 
EXPERIÊNCIAS COTIDIANAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Imagem 01: DUDECO E SUA TURMA - A NATUREZA É 
SUA AMIGA. Disponível: 
Https://www.youtube.com/watch?v=QAmqz-USvXM 
Acesso:01092020. 

Sinopse: Uma historinha que mostra como a 
natureza está sempre presente na vida de uma 
criança! Nessa historinha, Dudeco mostra ao seu 
irmão, Kinzinho, como a natureza está presente 
em diversos momentos da sua rotina e como ela 
o ajuda em diversas coisas, desde uma saudável 
alimentação até a diversão no balanço 
pendurado na árvore! Preserve o meio 
ambiente! Cuide da natureza! Ela é nossa melhor 
amiga! Cuida de todos nós com muito cuidado. 
Devemos cuidar dela com muito carinho! 
Lancei uma proposta para as crianças 
considerando que nos aproximávamos da 
primavera. Uma estação que nos convida a 
contemplar a transformação. Momento de 
muitas flores, muitos frutos, muita beleza. 
Provoquei as crianças acerca do vídeo DUDECO E 
SUA TURMA - A NATUREZA É SUA AMIGA a
construir jardins a partir do material que 
poderiam ter em suas casas ou que facilmente 
encontrariam.  
 

 
Imagem 2a.Disponível: 
https://www.coisasdaroca.com/plantas-medicinais/maria-
preta.html. Acesso: 01092020. 

 
Imagem 02: Produção artística da criança Dafne com as sementes, folhas e galhos da Maria Preta.   

REGISTROS E NARRATIVAS DA TURMA DO 1º PERÍODO B - GRUPO ETÁRIO 
CRIANÇAS PEQUENAS - 4 – 5 ANOS – PROFA. LÚCIA DE MENDONÇA RIBEIRO 

 

Dafne envia seu desenho construído com 
material da natureza e começa a explicar: 
— Boa tarde, tia Lúcia! 
—Esse é o meu trabalho! 
— Eu gostei da historinha! 
— A Clarinha estava com a flor na cabeça que 
representa a natureza! 
— O ar que nós respiranos também faz parte 
da natureza! 
— A árvore que eles estavam brincando 
também faz parte da natureza! 
— A natureza cuida da zente, a zente também 
cuida da natureza! 
Elogiei o trabalho de Dafne e pergunto o que 
são as bolinhas pretas? A criança diz: 
— Tia Lúcia eu não sei o que é! 
— Eu peguei no mato com a minha mãe! 
Digo a Dafne que irei descobrir. A criança 
agradeceu e disse: 
— Tá certo tia Lúcia! 
— Depois a sra. me diz o que é!  
— Ela é diferente, não é? 
— Ela é verde e preta! 
Observando melhor pensei ser uma espécie 
de sementinha. Comentei com a criança que 

me respondeu: 
— Tia Lúcia, eu acho que é uma sementinha 
mesmo! 
— Dentro dela tem outras bolinhas bem 
pequenininhas! 
— O pezinho era assim mesmo, cheio de 
bolinhas! 
Decido pesquisar mais para responder a 
curiosidade de Dafne e encontro muitas coisas 
interessantes sobre a Maria Preta.  
Dafne vê o registro que envio ao grupo e diz: 
— É essa mesmo, tia Lúcia! 
Explico a Dafne que a Maria Preta é uma 
planta medicinal. Suas folhas servem para 
fazer chá, para colocar nos machucados 
quando as crianças caem, mas, explico que ela 
não deve colocar na boca.  Dafne responde: 
— Eu não coloquei na boca, não! 
—Minha mãe guardou resto! 
Dafne me pergunta se ela é remédio e 
respondo: 
— Ela também é um remédio e serve para 
muitas coisas, mas é melhor você deixar 
guardada com a mamãe.  
 

Nesta Edição 

CRIATIVIDADE IMAGINAÇÃO DESCOBERTAS 

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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VOCÊS SABIAM QUE CRESCI? 
NOVIDADES NA TURMA.  

O QUE HOUVE DESTA VEZ? 

As crianças conversam sobre 
muitas coisas e muitas vezes, algo 
que fora proposto em um outro 
momento retorna pelas narrativas 
das crianças. Neste dia não foi 
diferente. Após observar que 
Nicolle havia perdido o dentinho 
resolvo problematizar a situação e 
envio um vídeo. 
O episódio O dente de Leite que 
compõe o Diário de Mika veio a 
tona. Trata-se de uma coleção de 
vídeos infantis que as crianças 
gostam muito. Este episódio 
contava que Mika acabara de 
perder seu primeiro dente de leite, 
e não sabia o que fazer com ele. 
Juntamente com Blablá, Mika vai 
descobrir as diversas lendas sobre 
o que fazer com os dentes de leite 
que caem.  
Faziam alguns dias, que a criança 
João Felipe não interagia no 
grupo. Seu amigo Guilherme 
perguntava sobre a criança mas, 
não consegui muitas informações 
a respeito de sua ausência. Nesta 
manhã uma novidade agitou as 
crianças que conversavam sobre 
várias temáticas.  
João Felipe começa a enviar 
coraçõezinhos (emoji) ao grupo. 
Resolvo então perguntar se a 
criança já havia observado a 
historinha da semana e ele 
responde:  
— Minha gente vocês não vão 
acreditar, o meu dente nasceu 
atrás do meu dente mole! 
 
Respondo então: 
 
— Eu acho João Felipe que você 
não percebeu que seu dentinho 
estava mole e demorou a tirá-lo! 
 
— É porque eu fui comer o pão 
que minha mãe fez, né, e o meu 
dente ficou doendo, doendo, 
doendo e quando eu fui olhar saiu 
um pouquinho de sangue e 
depois ele ficou muito mole! 
 
—Depois ele ficou mole quando 
eu empurrei ele para fora! 
 
Pergunto se quando ele empurrou 
o dente saiu, mas a criança diz: 
 
— Ele ficou durinho e minha 
mãe está tirando com o fio 
dental! 
— Mas, tia, uma coisa, eu só fui 
comer meu pão eu vi que está 
nascendo o outro dente atrás 
dele! 
 

  

 
Imagem 03: o Diário de Mika – Dente de Leite. Disponível: 
https://www.youtube.com/watch?v=gknMlnxctmM Acesso 2020. 

 
Sem dizer nada João Felipe envia o registro fotográfico de seu dente 
e as crianças começam a ficar curiosas. 
Guilherme mostra-se preocupado com o amigo e diz: 
—João Felipe como foi isso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Imagem 04: Registro João Felipe – Dentição 
 
João Felipe parece não escutar a pergunta de Guilherme e continua  
a conversar no grupo: 
 
— Minha mãe arrancou com o fio dental e agora está nascendo o  
papai-dente! 
 
— Agora eu tenho que amolecer, amolecer o outro dente porque  
foi os dois, tia! 
 
Em seguida João Felipe começa a conversar com Guilherme e  
explica: 
 
— Estou com o celular da minha mãe com a tela e a capa nova! 
— Eu estou conversando com a tia Lúcia! 
— Estou contando para ela do meu dente! 
— Eu vi o dente dos amiguinhos! 
 
Explico para o João Felipe que ele deverá ir ao dentista. 
 
João Felipe continua conversando. 
 
— Mas, tia, quando ficou de noite eu coloquei meu dente embaixo  
do travesseiro! 
—E quando ficou de sol a fadinha do dente me deu dois dinheiros! 
—Tá bom né tia, mas, você tem que escutar o que eu tô falando! 
—E agora eu posso assistir desenho a vontade. 
— 𝑇á, fui! 
 
 

 

Dafne entra na conversa e diz: 
 
—Boa tarde, tia Lúcia! 
—Eu assisti a história da Mika! 
—Eu gosto da Mika! 
—Ela falou do dentinho de leite! 
—Ela amarrou com uma linha e 
puxou! 
—Quando tira o dentinho de leite 
nasce um dentinho no lugar! 
—Os amigos dela fez uma forma de 
fazer com o dentinho dela! 
—Jogar no telhado, jogar no mar, 
colocar debaixo do cavisseiro! 
— Tia Lúcia eu ainda não mudei meu 
dentinho! 
— Eu vou começar a mudar tia 
Lúcia! 
— Não caiu nenhum! 
— Eu escovo todos dentes! 
—Eu escovo todos dias! 
 
Pergunto a Dafne se ela já sabe o que 
vai fazer com o dentinho quando ele 
ficar mole e a criança diz: 
— Ainda não sei tia Lúcia, acho que 
daqui uns dias, eu acho! 
— Eu não pensei! 
 
Oriento a Dafne que sempre observe 
se o dentinho está ficando mole para 
não acontecer como João Felipe, uma 
vez que, após o envio do registro da 
criança, todos fizeram comentários 
neste sentido.  
 
Dafne diz: 
— Sempre eu vou dar uma 
olhadinha! 
 

 
[...] “a narrativa é um 
caminho para criar 
significados. Nós 
professores 
precisamos ser 
colecionadores de 
artefatos culturais” 
[...] . 
(CINTRA; OLIVEIRA, 2019, p. 52). 

 

COISAS DE CRIANÇA... 

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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Continuo conversando com as 
crianças sobre o crescimento, 
uma vez que, percebo pelos 
registros enviados via whatsapp 
que estão cada vez mais 
crescidos. Além da mudança dos 
dentes de leite, outras, ocorrem. 
A impressão que tenho é que o 
tempo tem transcorrido de forma 
acelerada. Então, resolvo enviar o 
vídeo do Mundo Bita - A Gente 
Cresce e continuar conversando 
com as crianças. Faço outras 
provocações tais como: 
 
Quem cresceu? Quem engordou? 
Quem perdeu roupas? Quem 
aprendeu a fazer algo para ajudar 
a família? Quem aprendeu a 
guardar seus próprios 
brinquedos? Quem já arruma sua 
própria cama? 
 
Logo, Guilherme entra no grupo e 
diz: 
 
— Boa tarde tia Lúcia! 
— Eu engordei nesta 
quarentena! 
— Eu cresci, perdi roupa e perdi 
sapato! 
— Eu parei de fazer xixi na 
cama! 
— Agora, só falta eu deixar de 
tomar gogó! 
Fico muito feliz pelas conquistas 
de Guilherme, mas ele continua a 
conversar com as outras crianças 
e diz:  
— Gente, eu já aprendi também 
a juntar os meus brinquedos. 
João Nicholas entra na conversa e 
diz: 
—Eu guardei os meus 
brinquedos! 
Nicolle que há alguns dias estava 
sem interagir surge no grupo e 
diz: 
— Tia Lúcia eu vou assistir e 
depois vou fazer minha tarefa! 
— Eu já estou fazendo! 
— A mainha está procurando 
meu lápis para fazer! 
 
Tento conversar com Nicolle 
sobre a necessidade de guardar 
seus brinquedos e materiais mas, 
a criança se ocupa em algo e não 
volta mais as interações. 
Continuo acreditando que cada 
casa é um laboratório. Um espaço 
de inúmeras investigações e 
consequentemente, de 
aprendizagens significativas para 
todos nós.  
A escuta já utilizada por nós, 
profissionais da educação 
infantil, enquanto, instrumento 
avaliativo do processo de 
aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças 
passa a dar o tom desses 
encontros.  

Imagem 05 Mundio Bita – A gente Cresce. Disponível: 
https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w. Acesso:14082020. 

Sinopse: O tempo passa e, daqui a pouco, aquele bebê já 
começa a dar os primeiros passos e descobrir o mundo. 
Seguindo o caminhar das horas, vale curtir a vida 
sabendo que podemos sempre ser crianças.  

Encontros estes, aguardados por todos nós, crianças e 
adultos no intuito de juntos descobrirmos através das 
interações ocorridas no trabalho remoto, pistas acerca 
dos possíveis, mas, melhores caminhos a trilhar. 
A escuta passou a nos revelar de que forma a vida 
cotidiana de nossas crianças e famílias ocorrem longe de 
nossas observações e mediações, que embora distantes, 
muito tem nos revelado através das narrativas infantis. 
A criança é reconhecida sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre 
a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(DCNEI,2010).  
Acreditando nesta criança potente continuar a manter os 
laços entre a escola e a família tem sido a maior ação a 
desenvolver em parceria com todos aqueles que 
acreditam que só pela educação podemos emancipar 
cidadãos.  
 
Pelas observações diárias do cotidiano familiar de cada 
criança percebi que ainda existiam muitas questões que 
mereciam ser ampliadas com relação a autonomia. As 
crianças cresceram e demonstram ter aprendido muitas 
coisas neste período de isolamento/afastamento social 
e gostaria que nos contassem mais. Afinal, as narrativas 
das crianças continuam sendo um grande convite que 
provoca a todos quando partilham seus modos de ver o 
mundo. Decidi então, enviar a imagem da obra de arte 
O Quarto de Van Ghog no sentido de continuar a 
provocar as crianças a descrever seus cotidianos. O 
quarto de cada uma das criança passou a ser o mundo 
investigado. Primeiramente, solicitei que cada criança 
observasse a obra de Arte com calma. Observassem o 
quarto do artista e contassem o que percebiam. Queria 
muito saber a reação de cada criança, pois, os objetos e 
móveis ali existentes e dispostos demonstravam um 
modo de viver bem diferente do que as crianças estão 
acostumadas. Após narrarem suas percepções estéticas 
solicitei que utilizassem a linguagem do desenho para 
representarem o espaço do quarto em suas casas, mas 
essa experiência só foi acolhida pelo grupo dias depois. 
O movimento das famílias tornava o inusitado uma 
constante em nossos dias. Logo, mudar a proposta que 
geralmente se construía ou desconstruía após uma 
escuta sensível e atenta aos interesses infantis ou às 
possíveis ações que despertassem a curiosidade das 
crianças este presente em todo este processo.  

“Ao cartografar uma 
experiência de suspensão de 
tempo do cotidiano, do 
afastamento das pessoas 
queridas e da cidade e a 
possibilidade de estranhar a 
experiência de estar em casa 
e de se perceber em 
diferentes deslocamentos, 
rompe nosso automatismo e 
surpreende os que flagram 
repetições e mudanças” 
(BARBIERI, 2020) 
 

 
Imagem 06: Registro profa. Lúcia 2020 

 
Na boniteza da simplicidade e das 
coisas pequenas e mesmo quando 
achávamos que nada estava 
acontecendo, a natureza 
continuava a fazer a sua parte ao 
nos demonstrar que ela dá o tom 
da VIDA.  
Nas poucas vezes em que estive 
no CMEI observei claramente, 
que assim como, as crianças, o 
universo continuava seu ciclo 
natural.  
Nosso quintal com nossas 
pequeninas árvores, agora, não 
tão pequeninas, já floresciam e 
frutificavam. 
 

 
Imagem 06a: Registro profa. Lúcia 2020 

 

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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QUEM ESTÁ COMENDO A 
HORTELÃ? 

INVESTIGANDO O 
INTRUSO... 
PROFA. LÚCIA 

Envio vários registros das folhas de hortelã 
comidas pelo gafanhoto e do próprio 
gafonhoto escondido na folhagem ao grupo 
das crianças. Provoco-as, a uma 
investigação:  
—Quem estaria se alimentando das minhas 
folhas de hortelã?  
Imediatamente, sou surpreendida pelas
crianças que passam a conversar no grupo 
sugerindo muitas possibilidades até a 
descoberta do pequenino comilão 
 

 
Imagem 7ª: Registros Profa. Lúcia – Folhas de hostelã.  
 
PALAVRAS-CHAVE: CURIOSIDADE. 
INVESTIGAÇÃO. DESCOBERTAS. 

 

Imagem 7b: Registros Profa. Lúcia – Gafanhoto escondido-
Folhas de hostelã.  

 

Acredito que todos nós de um 
jeito ou de outro neste 
período da Pandemia Covid19 
passou a observar com maior 
atenção pequenos detalhes do 
dia a dia dentro de nossas 
casas. Alguns desses detalhes 
por muitas vezes passaram-
nos, desapercebidos. Isso 
ocorre desde as questões mais 
simplórias, àquelas que 
demandam maior atenção. Tal 
evidência ocorreu não porque 
quiséssemos desejar eleger 
prioridades mais ou menos 
importantes, a ponto de não 
valorizar a riqueza do 
“simples” presente em nossos 
cotidianos, mas, pela 
velocidade com que as 
situações nos chegam e 
acabamos por acolhê-las sem 
refletir a respeito.  
Gosto muito de plantas e 
observar seu desenvolvimento 
sempre foi algo muito 
provocador, uma vez que, 
reconheço a multiplicidade de 
saberes existentes em uma 
pequena observação que 
decidimos fazer sobre o 
movimento da Natureza.  
Foi possível contemplar alguns 
destes movimentos em seus 
detalhes, uma vez que, nossa 
rotina fora de nossas casas foi 
alterada e outros modos de 
estar no mundo foram 
acolhidos. Dessa forma 
consegui observar minhas 
orquídeas florescerem 
intensamente, as árvores 
frutíferas se encherem de 
flores anunciando a chegada 
dos frutos, passarinhos que 
pareciam dispostos a nos 
presentear diariamente com 
seu canto matinal, entre 
tantas outras situações que 
tive o prazer de apreciar. 
Nesta manhã não foi 
diferente! 
Observando meu canteiro de 
ervas para chá me assustei 
com o estado das folhas da 
Hortelã miúda. Praticamente 
não haviam folhas inteiras. 
Elas foram devastadas de um 
dia para o outro. Disposta a 
descobrir o que acontecia ali 
iniciei uma busca... 
QUEM ESTARIA COMENDO A 
HORTELÃ? 

Depois de procurar por muito tempo, encontro um 
minúsculo gafanhoto verde quase imperceptível 
refastelando-se nas folhas da hortelã que cultivo com 
muito cuidado. Dificilmente, alguém desatento 
encontraria aquele comilão. Cuidadosamente fui me 
aproximando do gafanhoto e antes de retirá-lo da folha 
de hortelã resolvi fazer alguns registros fotográficos. 
 

 
Imagem 7: Registros Profa. Lúcia – Intruso comilão. 
 
Ultimamente tudo que me provoca ou propõe 
questionamentos inusitados decido pensar em formas de 
organizar experiências para as crianças e assim o fiz.  
De posse de algumas imagens resolvi propor as crianças 
que as observassem e descobrissem o que ali acontecia. 
Foi um grande alvoroço no grupo. Quem primeiro inicia a 
conversa é Guilherme. 
— Tia eu achei!  
— É um gafanhoto! 
Pedi que Guilherme descrevesse o inseto e ele diz: 
— Ele é todo verde e tem uma listinha nas pernas preta 
e branca! 
 

 
Imagem 08: Registro da criança Guilherme que localiza o intruso. 
 
Pergunto se Guilherme sabe o nome da planta que o 
gafanhoto está comendo, mas, a criança não responde 
mais. Passa a conversar com as outras crianças sobre o 
gafanhoto e não se importa mais comigo. 
As crianças passam um bom tempo conversando sobre 
diversas coisas. O gafanho era mais um assunto. Elas, 
passaram alguns dias sem interagir no grupo, então, 
naqueles dias, o que não faltavam eram novidades, que 
iam desde o lançamento de desenhos animados, a 
compra de roupas e cortes de cabelos.  

 
  

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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PALAVRA-CHAVE 

DELICADEZAS DA NATUREZA... 
 “Desde que nascem 
as crianças estão 
mergulhadas em 
contextos sociais 
diversos que lhes 
apresentam 
aromas, sons, 
cores, formas, 
texturas, gestos, 
choros e variadas 
manifestações 
culturais e 
expressivas que, 
em profusão, 
anunciam o 
mundo”. (GOBBI, 
2010). 
 

Quanta potência 
nesse escutar! 
Quantos detalhes para interpretar. 
Registrar, mapear, cartografar, realmente 
é um ato de INVESTIGAR para 
CONHECER. 
Quanto mais estudo, mais percebo a 
necessidade de conhecer esses traços 
mapeados pela escuta e pelas 
observações. Neste período de 
afastamentos físicos estamos narrando e 
acolhendo histórias de vidas, em 
percepções de mundos imprevisíveis, 
mas, tão necessários ao fortalecimento do 
vínculo entre a escola e as famílias. 
Valorizo ainda mais, o quão importante é, 
cada vez menos estarmos preocupados 
em controlar e cada vez mais, dedicados 
ao convívio, a proximidade, a escuta, ao 
respeito, ao deixar-se afetar, ao construir 
caminhos ao caminhar, como nos diz,
Sônia Kramer.  
A investigação, a pesquisa, o estudo 
precisa se tornar prazeroso, portanto, se 
tornar hábito no dia a dia para que 
possamos alimentar o nosso próprio 
repertório e o repertório de nossas 
crianças. Um repertório que se encanta 
pelos estranhamentos e se amplia pelo 
maravilhamento da VIDA. Desprendido e 
aberto ao inusitado e como nos diz 
poeticamente, Severino Antônio (2020), 
[…] “É assim que eu vejo a criança como 
protagonista, pensadora, cridora de 
poemas e de indagações”.  

No outro dia passo a problematizar as imagens 
e logo outra criança aparece. 
Desta vez é Dafne: 
 
— Tia Lúcia, eu achi o gafotinho verdinho! 
 
Peço que Dafne que circule o inseto e reenvie 
o registro. Pergunto se ela conhece a planta e 
depois de um tempo a criança responde: 
 
— Tia, a minha mãe disse que é hortelã! 
 
Pergunto se ela sabe o que podemos fazer com 
a hortelã e a criança responde: 
— A gente pode beber chá, mas eu não gosto 
não!  
— Não gosto, não! 
 
Dafne ainda nos conta que ninguém na casa 
dela gosta de chá. Observei que a criança fez 
questão de dar muita ênfase ao fato de 
ninguém gostar de chá. Penso que talvez 
imaginou a possibilidade da professora 
solicitar essa apreciação. Normalmente, as 
crianças não gostam muito de chás e essa 
desconstrução provavelmente, seria uma 
proposta interessante se estivéssemos de 
forma presencial no CMEI e após uma longa e 
tranquila investigação sobre o assunto, com 
outras experiências que envolvessem desde o 
cultivo da planta até a produção do chá, por 
exemplo, envolvendo várias linguagens. No 
entanto, como no momento não era possível e 
nossas interações a cada dia se tornavam mais 
raras ficamos por aqui. 
Em seguida João Nicholas envia seu registro e 
nos conta que a avó disse que a folha era de 
hortelã. Tento conversar com a criança mas, 
ele não responde. 

Imagem 09: João Nicholas encontra o comilão. 
 

Imagem 10: Nicolle encontra o gafanhoto. 

 
Imagem11: Registro da crianças Dafne.  
 

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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Descobertas de João Miguel 

Passaram-se alguns dias e as interações já não 
eram mais as mesmas. Mesmo assim, volta e  
meia uma criança aparecia para nos contar  
alguma novidade. Neste dia, João Miguel  
reaparece para conversar com os amigos e nos 
envia dois registros. Um do nosso amiguinho 
comilão e outros de outros seres da natureza. 
Como sempre a criança é muito carinhosa e  
inicia o dia assim: 
 
—Bom dia tia linda! 
— Eu achei quem comeu sua plantinha! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Imagem 12: Registro da criança João Miguel. 

Pergunto se João Miguel sabia o  
nome do bichinho e ele diz: 
 
— É uma lagarta! 
 
Fico sem entender porque João 
Miguel ainda não havia enviado o 
registro e pergunto: 
 
— Você achou a lagarta? 
— Tirou uma foto? 
— Envia para a gente ver? 
. 

Em seguida a criança envia a foto de outra erva para chá 
muito conhecida de todos nós e chamada ERVA 
CIDREIRA. 
Insisto com João Miguel para saber mais detalhes mas, 
não consigo muita coisa. A criança é muito ativa e se 
envolve com muita outras situações, principalmente, o 
video game que ganhou do pai e que ocupa boa parte de 
seu dia. João Miguel envia a foto do gafanhoto circulado 
de azul. Em seguida envia outro registro com algo 
circulado em branco. Percebo que se trata da lagarta, 
mas, não consigo problematizar seus registros porque a 
criança sai do grupo.  
 

 
Imagem 12a: Registro da criança João Miguel: Lagarta. 

Acolher, sempre?! 

 
Imagem 12b: Registro da criança João Miguel.  
 

O acolhimento não diz respeito apenas aos primeiros momentos, ou os primeiros dias do ano escolar. 
O acolhimento é complexo, é um modo de ser do adulto com a criança, é uma chave no processo 
educativo. Deve acontecer em todos os momentos. (GIANFRANCO STACCIOLI, 2013). 
 

 

 
Dias depois, João Miguel nos surpreende novamente! Observa os 
registros das crianças e resolve enviar a foto das folhas de hortelã 
com os furinhos provocados pelo comilão circulados de branco e 
disse: 
—Tia, você viu que eu achi os buraquinhos que o gafanhoto faziu! 
Sorrindo acolho o registro, conversei um pouco com a criança, no 
intuito de descobrir o que andava fazendo para justificar a ausência 
e em seguida ele se despede com um grande beijo dizendo: 
—Outro dia eu volto! 
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Mudando o visual ... 
Nesse meio tempo Ana Clara apronta 
novamente. Dessa vez resolve cortar o cabelo.  
 
— Bom dia tia Lúcia! 
— Olha o que eu fiz! 
— Eu queria ter franja e minha mãe não queria! 
— Aí eu cortei! 
— Eu cresci mais! 
— Eu corti minha franja! 
— Meu pé cresceu e minha sandália fica 
apertada! 
— E, eu estou mais chata! 
 
Comento que Ana Clara não é chata e está muito 
bonita e que com certeza chegará a escola muito 
diferente, uma vez que, outro dia pintou o cabelo 
de vermelho e ela responde: 
 
— Muito obrigada tia Lúcia! 
— Eu vou voltar diferente! 
— Tô amando minha franja! 
 

 
Imagem 14a: Registro de Ana Clara enviado pela família. 

Olha meu dente...! 

Imagem 16 – Registro João Nicholas. 

João Nicholas envia o registro e nos conta: 
 
—Este dente eu quebrei e eu fui no dentista! 
— Este outro estava mole e minha mãe tirou! 
— Chegou de noite a fada do dente colocou 
uma moeda debaixo do meu travesseiro! 

 
Luiz Henrique observa a conversa das crianças 
e diz: 
— Meu dente não caiu! 
Tento conversar um pouco mais, mas a criança 
saiu do grupo. 

 

 

  

AJA NOVIDADES! MUITOS 
APRENDIZADOS! 

O QUE DESCOBRIMOS DESTA 
VEZ? 

As interações ocorrem com muita dificuldade. As 
famílias retornam aos seus trabalhos e as 
crianças, ora são deslocadas para casas de outros 
parentes, ora, são cuidadas por pessoas que não 
conseguem acompanhar as interações no grupo 
por inúmeros outros motivos. Dessa forma e no 
intuito de não perder o vínculo com as crianças e 
suas famílias acabo acolhendo os registros de 
semanas anteriores. As vezes causam confusões 
no grupo, mas procuro conversar com as famílias 
no privado de cada um, a medida que percebo as 
interações e registros das crianças, sejam por 
imagens ou àudios. Estamos todos muito 
cansados!! 
Nicolle (imagem 13) entra no grupo e envia o 
registro da novidade.  

 
Imagem 13: Nicolle envia o registro de seu dente. 
 
Seu dente de leite ficou mole e ela retoma a 
conversa de João Felipe para nos contar a 
novidade, uma vez que fora interrompida. 
Comento com as crianças que é comum na idade 
deles os dentes de leite começarem a ficar moles. 
Precisamos ter cuidados especiais neste período 
porque o outro dente já vai aparecer. As crianças 
estão completando cinco anos e algumas já 
apresentam a mudança da dentição. 
 
Ana Clara nos dá bom dia: 
 
— Bom dia para todo mundo! 
— Meu dente ainda não caiu! 
— Ele está roxinho e o outro está quebradinho! 
— Quando o meu dente cair eu vou guardar ele 
no meu travesseiro. 
 
Pergunto a Ana Clara se ela vai guardar o dente 
para a fada do dente e ela responde: 
 
— É tia Lúcia! 
— Para ela me dar presente! 
 
Respondo a Clara: 
 
— Ana Clara eu espero que a fada do dente lhe 
dê um presente bem bonito! 
 

— Lembre-se de que para a fada lhe dar um 
presente você tem que cuidar dos dentes! 
Escovar os dentes todos os dias e a criança 
responde: 
— Eu escovo meus dentes todos os dias, tia 
Lúcia! 

Imagem 14 : Ana Clara envia o dente roxinho. 

No meio da nossa conversa Ana Clara me diz: 
— Tia Lúcia eu vou completar ano. 
 
Respondo: 
 
— Eu sei Ana Clara!  
— Seu aniversário é dia 26. 
 
Ana Clara começa a nos contar como será sua 
festa e diz: 
 
— Meu bolo vai ser do girassol! 
 
Pergunto quem vai fazer esse bolo e se ela vai 
ajudar e Ana Clara responde: 
 
— É a Ju e a minha mãe vai decorar! 
 
Em seguida Anderson que há muito tempo não 
aparece no grupo envia o registro de seus 
dentes e diz: 
 
—Eu estou com dente! 
—Está tudo bom! 
 

Imagem 15 : Anderson com seu sorriso. 
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QUEM APRENDEU A ARRUMAR A CAMA? Ambiente é visto 
como algo que 
educa a 
Criança...(GANDINI, 
1999)  
 
Valorizamos o espaço devido a seu poder de 
organizar, de promover relacionamentos 
agradaveis entre pessoas de diferentes idades, 
de criar um ambiente atraente, de oferecer 
mudanças, de promover escolhas e atividade, 
e a seu potencial para iniciar toda a espécie de 
aprendizagem social, afetiva e cognitiva. Tudo 
isso contribui para uma sensação de bem-
estar e segurança nas crianças. Também 
pensamos que o espaço deve ser uma espécie 
de aquário que espelhe as ideias, os valores, as 
atitudes e a cultura das pessoas que vivem 
nele (MALAGUZZI, 1984 apud EDWARDS, et al, 
p. 157, 1999). 
 
 

 
Imagem 18: Registro do quarto de Guilherme. 
 
Guilherme começa a descrever o quarto do 
pintô, como ele próprio diz: 
 
—Eu ia mudar as cadeiras! 
—Tirava a mesa e deixava o quarto com a 
cama e um quadro! 
—É ruim ter cadeira e mesa! 
—Nem dá para brinca! 
—Tem muita coisa dentro do quarto! 
 
Lembro que Guilherme é alergico e por isso 
em seu quarto não há tapetes, nem cortinas. 
Tento provocá-lo a falar sobre a organização 
de seu quarto, mas a criança parece já estar 
envolvida com outras atividades cotidianas e 
não responde mais.  
 

PROVOCANDO AS CRIANÇAS… 

Em tempos tão difíceis como o que estamos 
vivendo propor experiências significativas às 
crianças tem sido algo bem complexo. A 
medida que o tempo passa mais complicado 
tem sido manter as crianças e suas famílias 
interagindo no grupo. Então, observar e 
escutar atentamente tem sido algo que 
frequentemente procuro fazer e neste dia não 
foi diferente. Dediquei meu dia, a pesquisar 
inumeros sites, que traziam relatos de 
experiências com crianças, mas nada me 
agradava. Decido então, retomar uma 
proposta que deixara de lado e passar um 
tempo no mundo das artes observando 
algumas obras. Me deparo com obras de 
Vicent Van Gogh (1853/1890). O artista é 
considerado um dos principais 
representantes da pintura mundial. Entre as 
muitas informações coletadas sobre o artista, 
uma em especial me chamou a atenção. O 
pintor organizou o quarto para receber um 
amigo. Sua preocupação a princípio foi deixá-
lo familiar e acolhedor. Novamente a palavra 
acolhimento surge na organização de minhas 
propostas. O conceito defendido por 
Gianfranco Staciolli volta a estar presente na 
minha organização pedagógica.O 
ACOLHIMENTO, enquanto, método de 
trabalho reaparece. Complexo, mas 
extremamente significativo. A matéria na 
Revista Criança nº 43, 2007 trouxe algumas 
provocações, quanto a forma de 
compreensão e defesa de muitos estudos na 
área da Educação Infantil, quanto ao 
entendimento do AMBIENTE ser, o terceiro 
educador.  

Após refletir sobre a relevância do ambiente no 
processo de aprendizagem e desenvolvimento 
das crianças decido trazer o cotidiano familiar 
para a proposta. Envio a obra de Van Gogh e 
proponho que as crianças observem a pintura. 
Quero saber o que as crianças acham. Quais 
objetos existem ali? Como o quarto se 
apresenta? Qual a aproximação do quarto 
retratado na pintura e o quarto das crianças? 
Como as crianças cuidam de seu quarto? Como 
organizam os seus brinquedos após a 
brincadeira? As crianças já sabem arrumar a 
cama? 
E assim, inúmeras outras questões foram 
surgindo a medida que conversava com as 
crianças. Logo, alguns desenhos começam a 
chegar. Nicolle inicia a conversa no grupo: 
 
—Tia Lúcia bom dia!  
— 𝐸sse é o meu quarto! 
—Eu durmo no berço e ele está pequeno! 
—Eu cresci! 
 

Imagem 17 : Registro do quarto de Nicolle. 

 
Imagem 19 : Quarto em Arles – Outubro de 1888 – óleo sobre tela. (Revista Criança, 2007). 
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— [...] FIZ O MEU QUARTINHO COM 
AMOR E CARINHO! 
Com uma frase rimada Valentina entra no grupo: 

Uma olhadinha... 
Dafne em sua delicadeza volta a 
interagir no grupo. Conversa com 
as crianças e comenta sua 
percepção sobre o quarto do 
pintor. Dá sugestões! Ressignifica 
aquele ambiente!! 
 
 
—Boa tarde tia Lúcia 
—Eu só dei uma olhadinha na foto! 
—Tem uma cama, duas cadeiras,  
—Uma mesa e uma janela 
—Uma toalha pendurada na parede! 
—Duas portas! 
—Quadros bem velhos! 
—A cama tem um bixeira, lençol! 
—Eu vi um cabide de roupa! 
 
Pergunto a Dafne o que ela faria para melhorar 
o quarto e a criança diz: 
 
—Eu arrumaria a cama! 
—Colocava as cadeiras na mesa! 
—Mudava esses quadros velhos e mudava o 
chão! 
 
Converso com Dafne porque ela achou o 
quarto bagunçado e então, pergunto como ela 
cuida do quarto dela. Peço que ela desenhe o 
quarto dela. Oriento Dafne a desenhar o 
quarto do jeitinho dela, que a mamãe pode 
ficar perto mas, ela sabe desenhar sozinha. 
Você vai desenhar o que tem no seu quarto. 
Problematizo a observação de Dafne quanto 
ao quarto desarrumado, então eu gostaria de 
saber como você organiza o seu quarto. 
Pergunto a Dafne se ela arruma a própria cama 
e se arruma sozinha. 
Dafne se despede e diz que vai fazer o desenho 
do quarto e depois envia ao grupo. 
—Passados alguns dias Dafne envia o desenho 
e diz: 
—Tia Lúcia, boa tarde! 
—Este é o meu desenho 
—O desenho do meu quarto 
—Meu quarto não é dessa cor, mas, eu quis 
colorir, viu?! 
Em seguida a criança explica como são os 
cuidados dela com o quarto. 
—Olha, tia Lúcia, eu forro a cama, mas é 
algumas vezes, viu!! 
—E, não é tão difícil assim, não! 
Respondo a Dafne que realmente, não é muito 
difícil, arrumar o quarto, os brinquedos, e que 
é importante cuidar das coisas em casa e 
ajudar a mamãe. 
Dafne volta a conversar e diz: 
— Ôh tia Lúcia, eu arrumo sim a minha cama e 
arrumo o meu brinquedo! 
Retomo a conversa sobre o desenho enviado e 
pergunto a Dafne o que ela desenhou e a 
criança me diz: 
—Eu desenhei o ventilador, a combida, a cama 
e a janela! 
—Ah...desenhei também o quarda roupa! 
 

—Tia Lúcia eu desenhei meu quartinho com 
amor e carinho! 
Observo que o registro de Valentina tem 
traços de adulto. O envio havia sido muito 
rápido. Elogio o registro, mas por saber que a 
criança tem grande imaginação e 
potencialidades sugiro que desenhe sem 
pressa, com calma e sozinha. Passam-se 
alguns dias e Valetina retorna, afinal, 
imaginação e criatividade são coisas que não 
lhe faltam. Fazendo observações a pintura de 
Van Gogh Valentina começa a narrar a obra: 
—No quarto tem cadeira, mesa, cama , janela, 
roupas, tolhas! 
—Depois eu vou fazer o meu quarto e mostrar 
o que tem! 
Ouço a mãe de Valentina perguntar se ela 
gostou da obra do artista e ela responde: 
—Eu só sei que o quarto do Fringoti só tem 
isso! 
A mãe de Valentina corrige a pronuncia do 
nome do artista e Valentina repete bem auto 
—O quarto do Vandog! 
Sorrindo a criança sai. 
Mais tarde Valentina volta ao grupo enviando 
o seu registro e diz: 
—Tia, no meu quarto tem: 
—Uma cama, uma mesa com computador, um 
guarda roupa, quadro e também o que mais... 
Observo que Valentina fica tentando lembrar 
o que mais há no quarto e diz: 
—Só tem isto! 
Elogio o desenho de Valentina. A criança me 
agradece e diz: 
—Tia Lúcia quando a senhora fizer um 
desenho também, eu vou achar lindooooo 
demais! 
Nesse momento Milena pede desculpa pela 
demora no envio do desenho do quarto. 
Informo que não há problema. Fico feliz pela 
interação da criança apesar do registro não ter 
nitidez.  

Imagem 20:Registro do quarto de Valentina. 
 

Imagem 21:  Registro do quarto de Ana Clara. 
 
Ana Clara envia o registro junto ao de Milena, 
mas, não faz comentários e nem me dá 
oportunidade de problematizá-lo. 

 

Imagem 22: Registro do quarto de Dafne. 
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EU nãoooo!!  
Não sei arrumar a cama! 

 
Imagem 23: Registro do quarto de Nicholas. 
 
Durante a semana as crianças conversavam muito sobre a pintura de Van Gogh e os registros 
começam a ser enviados ao grupo. Os meninos conversavam entre eles e quase não permitiam que 
as meninas participassem. Revelavam que brincar nos seus quartos era algo bem comum, mas na 
hora de guardar os brinquedos ou arrumar a cama, isso não era possível.  
Todas as crianças estavam muito crescidas para muitas invencionices. Cresceram e se 
desenvolveram sob vários aspectos, cognitivos, emocionais, sensoriais, fisicos (altura, cabelos, 
pés), entre outros,mas, não, para organizar os materiais que utilizavam para criar.  
 
João Nicholas envia seu registro e diz: 
 
—Tia Lúcia eu desenhei com a massinha! 
—Meu quarto tem uma janela e uma porta! 
— Dá pra ver a rua! 
— Minha cama é amarela! 
—Eu gostei do pintor, mas o quarto dele é feio! 
—O quarto está desorganizado mas, eu gostei! 
—O piso está sujo e a porta está quebrada! 
—A cama está desforrada! 
—Tá bom de pintar o quarto dele! 
 
João Nicholas passa alguns dias sem aparecer no grupo. Retorna explicando que estava na casa do 
avô. Ouço um barulho diferente e de repente a criança volta e diz: 
 
—Tia desculpa! 
—O celular estava ligado no desenho e esqueci de desligar! 
Pergunto a João Nicholas se ele arruma o quarto dele e a criança responde: 
—Tia, a minha mãe é que forra a cama! 
—Meus brinquedos ficam guardados na caixa.  
Faço uma provocação a criança: 
—Que tal começar a arrumar a cama, organizar o quarto, os brinquedos? 
 —Se você não sabe a mamãe ela vai lhe ensinar! 
—Não dá tempo!  
A criança ri e não responde saindo do grupo. 
 

Riqueza de 
detalhes... 
 

IMAGEM 24: REGISTRO DO QUARTO DE JOÃO FELIPE. 

 
Mesmo na riqueza de detalhes do envio de 
João Felipe não consigo conversar com a 
criança a respeito de seu quarto e nem tão 
pouco sobre a obra do pintor. 
 
 
 
 

Curiosidade... 

É a curiosidade que 
transforma a 
criança, em uma 
arqueÓloga das 
materialidades, que 
extrai de cada 
material o possível 
para ser utilizado 
como matéria prima 
[…] Há uma 
complexidade na 
simplicidadde 
(HOLM, 1997) 
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MATERIAIS DA NATUREZA – A RIQUEZA 
DA SIMPLICIDADE 

Para finalizar o ano ainda encontramos fôlego para lançar uma última proposta que envolveu todas 
as famílias do CMEI. Fizemos um convite às famílias para que junto às crianças produzissem ARTE 
utilizando materiais da natureza. Preparamos sacolas com alguns materiais de que dispúnhamos e 
convidamo-las a irem até a instituição respeitando as orientações para a prevenção ao COVID 19. 
Dentro das sacolas haviam vários tipos de materiais da natureza (folhas, flores secas, sementes, 
galhos, etc), suportes de papelão, madeira, cola, entre outros e orientações didáticas que variavam 
quanto a proposta a ser desenvolvida a depender da turma. A ideia mais uma vez, foi incentivar as 
famílias a trabalharem em parceria com a escola estreitando os laços, incentivando e valorizando 
a investigação e a curiosidade própria das crianças, no intuito de ampliar o repertório de nossas 
infâncias. Esse tipo de material já é comum às minhas experiências, práticas pedagógicas e estudos. 
São materiais de fácil acesso e simplicidade. Uma simplicidade que requer a compreensão de que 
o acolhimento, realmente, é um método de trabalho e sempre traz o estranhamento, mas, 
encantamentos. O inusitado neste tipo de proposta é algo presente e estar preparada para acolher 
as invencionices infantis é nosso papel, enquanto, profissional das infâncias. Afinal, como nos disse 
Ana Holm, o simples, realmente, é complexo.  
Em minhas pesquisas e diante do exercício diário de uma escuta atenta e sensível desenvolvida 
durante todo o ano de 2020 resolvi que minha proposta seria a produção de MANDALAS. Quanto 
mais pesquisava mais me encantava por essa corrente artística, que se utiliza do meio ambiente, 
de espaços e recursos naturais para realizar suas obras. Entre várias correntes, a Land Art me 
apresentou belíssimas possibilidades para Mandalas com crianças. Assim, me decidi. Para nossa 
surpresa, porque a surpresa não foi só para mim e sim, para todas as professoras, nossas famílias 
responderam muito bem, ao nosso chamado e o maravilhamento a cada encontro via whatsapp se 
estabeleceu durante os dias que antecediam as festas natalinas. Pensei: Que tal experimentar essas 
possibilidades com as crianças? Provocá-las a pensar em desenhar sem lápis e sem papel? 
Desenhar com elementos naturais é uma maneira de conectar as crianças com a natureza que elas 
tanto gostam, além de possibilitar que desenvolvam seu olhar estético e sensível. É possível? Dessa 
forma me lancei. 
Os dias foram passando e a disponibilidade das famílias também foi reduzindo. A necessidade de 
trabalhar, a impaciência em estar tanto tempo longe da escola e não conseguir atingir 
pedagogicamente, aos objetivos das propostas que eram lançadas angustiavam a todos nós, 
profissionais da educação, famílias e crianças. Preparei lembretes semanais as famílias com as 
imagens das mandalas que haviam sido enviadas dentro da sacolas como fonte de inspiração, como 
forma de provocá-las e dizer, olha estou aqui! Não haviam muitos materiais na sacola, e a proposta 
fazia um outro convite as famílias. Buscarem outros materiais. Será que as famílias conseguiriam? 
Os feedbacks das famílias muitas vezes chegavam com aqueles emoji de joinha, que nos deixam 
uma incógnita, possibilitando muitas interpretações, mesmo assim, não desanimei e continuei 
conversando no grupo. Após alguns dias as famílias começaram a se justificar, quanto a escassez 
de tempo, mas que fariam de tudo para produzir as mandalas com as crianças. 
Existia também um outro desafio para esta proposta. Solicitamos as famílias, que ao término das 
produções artísticas das crianças, o material deveria retornar ao CMEI para a organização de uma 
Mostra de Arte Virtual – Desenhando com elementos da natureza (Disponível: 
https://www.youtube.com/watch?v=xIZ6wzAFdFQ&feature=youtu.be ). Imaginem! Acompanhar a 
distância, via whatsapp todo esse processo, na intencionalidade de registrar nossa última proposta 
de um ano tão atípico como 2020, foi ao menos, desgastante.  

 
Imagem 25: Registro profa. Lúcia - Materiais da natureza (Sementes, folhas de louro, flor de coco, galhos, cavacos de 
madeira coloridos, pó de serra), que fizeram parte da sacola pedagógica da turma do 1º período B prof. Lúcia. Fonte 
Imagens: Disponível: https://mymodernmet.com/hannah-bullen-ryner-earth-art/ Acesso 101120. 

Para saber mais... 
Os materiais naturais oferecem as 
crianças uma rica possibilidade de cores, 
formas e texturas. Por isso, são 
materiais muito interessantes para 
produção de Artes Visuais. Com eles, 
podemos criar diferentes composições! 
Gosto muito de Francesco Tonucci 
(2003, 2008) pelas grandes provocações 
que nos propõe. Entre as inúmeras 
contribuições uma simples, mas, 
complexa, em que o autor nos diz, por 
material podemos entender “tudo 
aquilo com que se faz algo, que serve 
pra produzir, para inventar, para 
construir” (2008, p.11).  
Assim, pensar sobre a ideia de materiais 
para criança “vai muito além de 
brinquedos ou de materiais didáticos, 
pois “deveríamos falar de tudo o que 
nos rodea, desde a água até a terra, das 
pedras aos animais, do corpo às palavras 
[...] “incluindo as plantas e as nuvens” 
(FOCHI, 2014, p.06). 

Outras questões 
O inusitado está sempre presente em 
interações com crianças, portanto, 
estar atenta aos detalhes faz muita 
diferença. Em um dos dias em que as 
crianças conversavam sobre como e 
onde poderiam encontrar outros 
materiais da natureza, observei que 
seria necessária minha intervenção. 
Uma das crianças nos contava que 
havia escolhido alguns grãos de 
alimentos, como feijão e arroz para 
complementar sua mandala. Iniciaram 
uma discussão no grupo porque a 
maioria das crianças não aceitavam que 
o arroz e o feijão fossem materiais da 
natureza. Esclarecemos duvidas e em 
seguida iniciei uma conversa com as 
crianças sobre o atual contexto 
provocado pela pandemia Covid 19. Não 
foi preciso muita coisa para que 
rapidamente a criança que desejava 
utilizar os grãos se posicionasse 
compreendendo que não deveríamos 
utilizar alimento para a produção 
artística. A cola inviabilizaria a 
reutilização dos grãos.  
A problemática trouxe-me muitas outras 
questões que mereceriam outros e 
novos olhares para a proposta. Afinal, o 
que importa é TODO o processo até a 
produção da OBRA, quando as crianças 
esgotam suas hipóteses, constroem 
suas teorias pelas inúmeras sinapses 
neurais acessadas pela experiência, 
pela exploração.  

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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—ESSA VALENTINA TEM CADA 
UMA...! 
Passados alguns dias os registros das mandalas começam a 
chegar no grupo das crianças! 

A natureza dá o tom. 

 
Imagem26: Registro da mandala de Nicolle. 

A criança João Nicholas envia ao grupo sua 
produção e começa a explicar como foi sua 
investigação. 
—Tia eu comecei a procurar “coisas’ no mato! 
—Essa bolinha verde eu achei no mato! 
—Achei mais folhas e forzinhas! 
—Achei a folha da abóbora! 
 

 
Imagem 27: Registro da mandala de João Nicholas. 
 

Para saber mais… 
 
Compreender o sentido de se trabalhar 
com este tipo material sempre nos 
provoca a sair de uma zona de conforto. 
Um primeiro encontro com este universo 
e trato assim, porque reconheço a 
potência desse tipo de proposta com 
materiais da natureza, é um rico 
momento para a criança em que, o 
encontro e a exploração, constroem uma 
percepção do possível em uma primeira 
impressão. Observar e apoiar estes 
encontros é oportunizar que a criança 
amplie seu repertório criativo e estético. 
O material é estático. Claro que ele 
sugere e inspira ideias, mas, para a 
exploração necessitamos de TEMPO. 
É por meio das interações entre a criança 
e o material que podem surgir um 
alfabeto. Quando as crianças usam papel, 
argila, cordão e coisas do gênero, 
diferentes alfabetos surgem surgem a 
partir de diferentes materiais. Quando as 
crianças usam suas mentes e mãos para 
agir sobre um material usando gestos e 
instrumentos e começam a adquirir 
habilidades, experiência, estratégias e 
regras surgem estruturas dentro da 
criança, que podem ser consideradas 
como uma forma de alfabeto ou gramática. 
Esse alfabeto ou gramática deve ser 
descoberto pelas crianças em parceria 
com adultos (GANDINI, et al. 2012, p. 28). 

Valentina sempre muito animada entra no 
grupo e diz: 
—Tia Lúcia tudo bem com a senhora? 
—Eu acabei de fazer a minha tarefinha, com 
muito carinho, com muita felicidade e agora eu 
vou lavar minha mão para comer uma 
manguinha deliciosaaaaaa! 
Me divirto com a criança e digo: 
—Valentina depois de uma experiência dessas, 
feita com tanto, amor, carinho e felicidade, só 
uma manguinha para festejar esse momento! 
—Tia Lúcia eu adorei mesmo! 
—Se você fizer uma, eu também vou dizer que 
está muito bonito! 
—Te amo! 
—Durma com Deus! 
Pergunto a Valentina como ela fez a mandala: 
—Oi tia Lúcia! 
—Eu fiz essa mandala com a cola da minha 
mãe! 
—Eu não usei a cola que você mandou porque 
ela não quis! 
—Eu usei todos os ingredientes!! 
—E eu fiz isso 
—Entendeu? 
A justificação de Valentina quanto ao uso da 
cola da mãe e não, a cola enviada na sacola 
pedagógica se deu pelo fato de enviarmos a 
mesma, em um saquinho de plástico, uma vez 
que, a cola existente na instituição eram em 
litros e precisávamos dividir para todas as 
crianças. Não existindo recipientes suficientes 
a ideia foi enviar em saquinhos, em dimensão 
tipo uso para flau, por exemplo.  
Valentina volta a conversar 
—Eu fui separando e colando devargazinho 
com a cola da minha mãe! 
—Agora eu tô comendo a minha manguinha 
Percebo que naquele momento as atenções de 
Valentina voltavam-se para essa manga que já 
me deixava com água na boca tamanha era a 
sua descrição a todo momento durante nossa 
conversa.  
Despeço-me pedindo desculpas por estar 
incomando a criança, mas valentina volta e diz: 
 

—Não se preocupe tia Lúcia a senhora não 
perturba nunca 
—Pode perguntar 
—Se que eu souber eu vou responder a senhora 
Escuto o barulho da faca no prato, realmente, 
Valentina se delicia com a manga. Despeço-me 
nova,mente com um Bom Apetite e a criança sai 
do grupo. 
Em seguida Guilherme aparece e após ouvir a 
conversa de Valentina diz: 
 
—Tia Lúcia eu gosto de manga também 
Em seguida já envia seu registro e nos explica: 
—Tia eu fiz a minha mandala! 
—Eu fiz com folha e com pó de serra! 
—Usei sementes! 
—Eu separei e colei um por um! 
 

 
Imagem28: Registro da Mandala de Guilherme.  

Tento conversar um pouco mais com Guilherme 
mas, a criança sai do grupo.  
Logo, a criança Nicolle resolve enviar o registro 
fotográfico de sua produção. 
—Tia eu usei a cola e os materiais que a 
senhora mandou! 
—Minha mãe me ajudou! 
—Tia a minha mãe me ajudou porque se não, 
eu me colava todinha! 
 

 
Imagem 29: Registro da mandala de Valentina. 
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Estranhamentos??! 
Encantamentos!! 

 

 
Imagem 30: Registro da criança Dafne. 
 

 
Imagem 31: Registro da criança Luiz Henrique. 
 

 
Imagem 32: Registro da criança Clara Galvão. 

Dafne entra no 
grupo nos 

cumprimentando: 
—Boa tarde!  

—Meu trabalho da natureza tá pronto! 
Parabenizo a criança e peço para ela nos contar 
como foi que fez e que materiais utilizou. 
Lembro ainda, que a mandala segundo as 
orientações iniciais, deve ser levada para a 
escola para a organização da Mostra de Arte 
Virtual. E a criança responde: 
—Tá certo, tia Lúcia! 
Minha mãe vai levar assim que tiver um 
tempinho! 
—Eu usei semente de girassol e folhas  
—Essa folhinha tem um cheiro rummm! 
Percebo que o cheiro a que Dafne se refere é o 
da folha de louro.  
—Esse pozinho é de terra! 
Acho a descrição de Dafne sobre o pozinho 
um tanto estranha e resolvo provoca-la. Em 
seguida Dafne retorna e explica que se 
confundiu e diz: 
—É pó de serra! 
Sorrindo nos despedimos. Oriento que Dafne 
cuide da mandala até o dia em que sua mãe 
poderá leva-la ao CMEI. 
 
Passados alguns dias a mãe de Clara Galvão me 
pede orientações. Jane quer produzir a mandala 
com Clara. Em tempos de distanciamento social 
as interações tem apresentado singularidades 
extremas, mas a parceria das famílias diminuiu 
as distâncias. Oriento que com calma ela deixe 
a criança brincar com os materiais da natureza. 
Demonstre a criança o movimento de pinça ao 
pegar os materiais. Jane, mãe de Clara se utiliza 
de fotos e um vídeo para demonstrar a 
participação de Clara na produção da mandala, 
mas, infelizmente alguns registros se perdem 
pela sobrecarga nos aparelhos tecnológicos 
durante o período da pandemia. 
 
Julio César também envia sua produção, mas, 
não conseguimos conversar. 
 

 
Imagem 33: Registro da criança Julio César. 
 
A palavra ESTRANHAMENTO, por 
mais que ainda, nos soe “estranho”, 
durante as interações, as explorações, 
as investigações, nos convida ao 
encontro dos ENCANTAMENTOS. 
encontros sensíveis e imprevísiveis 
que nos tocam e nos deslocam. 
convidando-nos a desvendar outros 
modos de ser e estar crianças e com as 
crianças. a arte transcede.  
 

Profa. Lúcia de Mendonça Ribeiro 
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Imagem 21: Exposição das mandalas das crianças no CMEI MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS. 2020. 

A simplicidade é muitas vezes o maior 
desafio (Annie Marie Holm, 1997)  

 
Esgotada de um ano tão turbulento eu nem sei como ainda encontro 
palavras para narrar o vivido com minhas crianças e suas famílias. Foram 
tantas as dificuldades em perceber detalhes preciosos e portanto, narrar 
a poéticas dos cotidianos familiares, que me encontro exausta e com a 
impressão que não tenho mais repertório a recorrer. Nossas certezas há 
muito foram por terra e se a cada dia não estivéssemos ressurgindo 
como a fênix, eu particularmente, não estaria aqui para contar mais um 
pouco sobre o ano de 2020. Essa citação sobre a vida utilizei em uma das 
edições anteriores “ A vida é um laboratório de possibilidades poéticas, 
estéticas e sensíveis. Um lugar de experiências que nunca se repetem da 
mesma forma, mesmo que sejam as ações mais simples e cotidianas. 
Elas nunca se repetem!” Touxe outros desafios. Neste momento a 
autora Holm (1997) me apresentou a complexidade do simples. Pensar 
sobre o simples exigiu muito mais, uma vez que as crianças são capazes 
de “montar e desmontar realidades possíveis inemagináveis, construir 
metáforas e paradoxos criativos, construir seus próprios símbolos e 
códigos ao mesmo tempo em que aprende a decodificar os símbolos e 
código já estabelecidos. (CEPPI; ZINI, 2013, p. 125). 
Descobri que o estar próximo tem um outro sentido e que cartografar é 
uma ferramenta de pesquisa porque acompanha um processo. 
Potencializa nosso olhar, nos ajuda a narrar histórias, registrar caminhos 
caminhando, o percorrido pelo vivido vivendo, mas, criando conexões e 
novos significados para a investigação. “Não só tornou visível a 
experiência, como é em si um instrumento capaz de promover a 
aprendizagem”. Reafirmei que, “o ato de mapear, de dar atenção ao 
simples, possibilitou não só observar que o corpo estava diariamente 
repetindo padrões, mas registrar isso, tornar importante, refletir, criar e 
compartilhar uma visão possível, uma teoria. Esta é a educadora 
pesquisadora que, assim como as crianças, constrói e desconstrói teorias 
a todo tempo e, portanto, convida-se a desenvolver investigações 
profundas até transformá-las em atos criativos” (CINTRA; OLIVEIRA, 
2020,p.49-56). 
Finalizar o ano de 2020 com estes registros sobre a forma como nós,  

crianças, famílias, escola e professora vivemos o isolamento e o 
afastamento social, paralelo ao processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, ocorrendo dentro de suas casas, em um 
contexto de pandemia foi um grande desafio e aprendizado para todos
nós. Valorizar e reconhecer a existência de tantos saberes, que 
proporcionaram tantos e outros aprendizados dentro de nossas casas, a 
partir de nossas tradições culturais familiares e seculares a princípio 
assustou a todos nós. Afinal, o prescrito dá um certo conforto. O 
inusitado, o inesperado nos coloca sempre em alerta e nos provoca a 
sair da zona de conforto. Assim, acolher é um ato complexo que exige 
abertura e disponibilidade. Acolher e reconhecer a existência de tantos 
outros saberes culturais foi bastante provocador. Como também foi 
desafiador convidar as famílias a entender, que esse lugar de encontro 
só aconteceria pelo trabalho em parceria, em colaboração. O educar e o 
cuidar neste momento estariam sendo acompanhados a distância pela 
instituição escolar, mas ocorrendo diariamente, no cotidiano familiar. O 
acolhimento foi o método de trabalho e o fortalecimento do vínculo, 
uma das estratégias. A observação e a escuta atenta a todos esses 
saberes, que com o passar dos tempos, logicamente, foram se 
adaptando as mudanças do mundo, mas, que carregam consigo, suas 
essências, que não são menos importantes, são apenas, diferentes, nos, 
apresentaram a complexidade da simplicidade, pois existe uma 
diversidade, que é singular e que acolhida trouxe um pouco de conforto 
e sentimento de pertencimento as relações e ao processo. Esse 
sentimento de pertencimento tornou nossos momentos mais 
prazerosos. As narrativas das crianças não nos deixaram dúvidas, quanto 
ao processo natural da vida. Apesar de distantes, afastados das pessoas 
queridas, estranhando a experiência de estar em casa por um longo 
período de tempo, nos percebemos deslocados em um outro modo de 
viver. No entanto, acredito que a vida nos deu uma rica oportunidade de 
conhecer a simplicidade e seus desdobramentos. Deixo aqui um outro 
convite a outros e novos olhares sobre esta discussão. 
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