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1. Introdução
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Nós duas, Juliana e Julianna,  começamos o projeto 
separadas. Como a primeira etapa do projeto consiste em 
buscar um parceiro que tenha expectativa em relação a um 
grupo específico de pessoas, cada uma foi a diversas insti-
tuições e lugares para achar um parceiro. Eu, Juliana Ernst, 
fui à aula de canto no Antonio Adolfo, a uma aula de vôlei no 
Posto 12 e à aula de desenho no Parque Lage. 

Já eu, Julianna Lemos, visitei a casa Casa Santa Ignez 
na Gávea, à aula de teatro no Vinde à Mim na Tijuca e numa 
biblioteca da Escola Municipal Joaquim Abílio Borges.  

Nos unimos quando, em uma das primeiras aulas de Pro-
jeto Básico, a Julianna contou sobre a sua ida à Casa San-
ta Ignez. Resolvemos, portanto, visitar o local juntas para 
ter mais detalhes de como seria o andamento do projeto e 
fomos muito bem recebidas pela professora Ágata Lopes, 
além de ser na Gávea e de ter disponibilidade de horários 
muito compatíveis com os nossos. Também ficamos interes-
samos pelo lugar por ser uma instituição que faz um traba-
lho filantrópico com as crianças, e ficamos com vontade de 
contribuir. Então, escolhemos fazer projeto na Casa Santa 
Ignez, um espaço de educação infantil e assistência social 
para crianças carentes de 02 a 11 anos das Comunidades 
da Rocinha e do Parque da Cidade. 

A primeira etapa do projeto nos fez sair da zona de con-
forto; ir a lugares que geralmente nós não frequentamos e 
falar com profissionais de diversas áreas. 

Já nas primeiras visitas, notamos que as aulas da profes-
sora Ágata com seus vinte alunos de 5 a 6 anos constroem 
um ambiente acolhedor e de troca de carinho. 



2. Contextualização
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Para desenvolvimento de projeto, tivemos como estra-
tégia a observação e participação nas atividades da nossa 
parceira, professora Ágata. Desse modo, gostávamos de 
sentar nas cadeiras com as crianças e ver de perto quais ati-
vidades a educadora havia passado, além de ser uma opor-
tunidade de entender o raciocínio das crianças ao executar o 
exercício. Além disso, para nos integrar melhor, buscávamos 
ajudá-la quando necessário, como: contribuindo na entrega 
de materiais às crianças, cortando papel quando ainda não 
tinha quantidade suficiente para todos, cuidando da turma 
quando ela precisava dar atenção específica a uma criança. 

Entre as atividades observadas, as mais frequentes nos 
horários que íamos eram: tempo livre para brincadeiras, ex-
plicação de um assunto dentro do tema da semana, momen-
to de almoço de hora da soneca. 

No tempo livre que as crianças brincavam, acontecia de 
diversas maneiras. Há um local na Casa Santa Ignez com 
um espaço bem amplo, que possui alguns objetos disponí-
veis para brincar, como exemplo: bolas esportivas, pula-pu-
la, triciclo e cestas de basquete de brinquedo. Enquanto os 
alunos se divertem nesse local, a nossa parceira tem pre-
ferência de deixá-los livres para “gastar energia” e “usar a 
imaginação”, porque, segundo ela, a Educação Infantil pre-
cisa ser o momento que estimula a liberdade criativa das 
crianças. Mesmo sendo um período de maior observação 
por parte da Ágata, ela também dá atenção a todos os alu-
nos que a procuram: seja para alguém dar um abraço na 
professora, seja para falar de alguma pequena briga com 
outro colega, seja para apenas conversar



A professora Ágata e nós duas vendo as crianças 
brincarem no pula-pula do parquinho.

Outra ocasião para o tempo-livre é dentro da própria sala 
de aula. A nossa parceira, depois que seus alunos terminam 
as atividades, permite que os meninos e meninas se divir-
tam. Isso pode ser com uma proposta definida por ela, como 
pedir que eles brinquem de quebra-cabeça, de massinha, ou 
de leitura, como também pode ser um momento livre, no qual 
eles podem correr dentro da sala, pegar o brinquedo deseja-
do ou apenas desenhar. Normalmente, nessas situações, a 
Ágata está dando atenção para alguma criança que está ter-
minando a atividade ou guardando os materiais e trabalhos 
feitos para manter o ambiente organizado. Assim como no 
momento livre no espaço fora de sala de aula, segundo ela, 
a proposta para que eles se entretenham é que os alunos 
possam “simplesmente brincar” e “agir como criança”, algo 
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extremamente valioso para a nossa parceira. 

Nossa parceira organizando o trabalho dos alunos 
no mural, enquanto as crianças brincam e correm 

no tempo livre.

Durante as aulas, Ágata aborda pelo menos um assunto 
por dia com os alunos, sendo que depois propõe um exer-
cício sobre o tema tratado. Enquanto ensina, ela utiliza o 
quadro branco para auxiliar nas suas explicações, tanto na 
parte de grafia quanto nas ilustrações de figuras. No dia 15 
de abril, por exemplo, a parceira contou a história de “João 
e O Pé de Feijão” às crianças. Enquanto contava, a profes-
sora desenhava figuras (entre eles, o próprio pé-de-feijão), e 
atuava em encenações importantes da história, como imitar 
o ogro. Com isso, a Ágata tinha o intuito de demonstrar aos 
meninos e meninas elementos que os ajudariam na compre-
ensão geral. Já no processo de ajuda para a alfabetização, 
ela perguntou para as crianças exemplos de palavras que 
tenham encontros de vogais, estimulando a participação e o 
raciocínio dos alunos. É comum que nossa parceira, durante 
a abordagem do  tema, perguntem para as crianças o que 
elas lembram do cotidiano delas e que se encaixa no ensi-
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namento proposto. Os meninos e meninas sempre respon-
dem a esse estímulo de forma animada, querendo acertar e 
participar. No caso da aula de encontros vocais, os alunos 
responderam palavras como “mãe”, “pai”, “pia”. 

Após ter trabalhado os encontros vocálicos, a professora 
Ágata lê a história “João e o Pé de Feijão” do seu 

celular para as crianças na sala de aula. 

Depois que o tema foi abordado, Ágata propõe um tra-
balho aos alunos que estimula a criatividade e a personalidade 
de cada um. Entre as atividades propostas, há diferentes tra-
balhos, entre eles: colagens com diferentes materiais, desenho 
sobre o assunto que acabara de ser falado, pintura no espaço 
delimitado da folha com material de colorir… Para a colagem 
com diferentes materiais, nossa parceira diz que seu objetivo 
é estimular o tato dos seus alunos, pois, para, ela, a Educação 
Infantil precisa ser o espaço para conhecer diferentes texturas. 
Em relação aos desenhos, mesmo com um tema previamente 
definido, Ágata permite que os alunos tenham bastante liberda-
de para representar, da maneira que queiram, a figura pedida. 
Segundo ela, a individualidade e a imaginação são de extrema 



importância, visto que cada um tem “seu jeitinho” e sua visão de 
mundo, e isso é incrível para ela. Já sobre a pintura, a professo-
ra diz que o objetivo dela é trabalhar com a coordenação moto-
ra, para que os meninos e meninas treinem a noção de espaço.

       A parceira entregando aos alunos os materiais da 
atividade com tinta, ao mesmo tempo que explica como 

será o trabalho.

Durante o almoço, Ágata senta com um dos garotos que 
não possuem tanta autonomia para comer. Ela fica do lado de 
Elias, mesmo que não entregue a comida na boca dele, porque 
ele não come sem a professora estar ao lado. Para a Ágata, é 
muito importante que os alunos tenham autonomia aos poucos 
na hora da refeição, tentado ao máximo que sejam poucas as 
crianças que precisem de um profissional ao lado para ajudá-
-las. Em referência ao resto da turma, ela apenas observa da 
mesa que está os outros aluno estão se comportando. Além 
disso, ao longo da refeição, algumas crianças perguntam se 
podem deixar certa quantidade de comida no prato, e a nossa 
parceira busca fazê-los refletir sobre o desperdício, ao mesmo 
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tempo que ela tenta não forçar para que eles não se sintam 
desconfortáveis.  

Ágata, na mesa com o aluno Elias e seus colegas, 
enquanto almoçam no refeitório.

Após o almoço, a professora leva os alunos para esco-
varem os dentes como forma de higiene. Ademais, arruma as 
camas de todos os alunos para que eles possam ter um horário 
para dormir. Ela separa alunos que sejam muito próximos para 
o momento da soneca, para que eles não conversem enquanto 
há colegas que querem descansar. A Ágata também usa o ce-
lular para colocar uma música de dormir, muitas vezes pedido 
pelos próprios alunos, com o objetivo que eles possam relaxar. 
Enquanto eles estão deitados, ela os observa e chama a aten-
ção de alguma criança que não esteja em silêncio, e também 
aproveita o tempo para continuar na  organização de materiais.



Nós observando a professora Ágata organizar a 
hora de as crianças dormirem na sala de aula, após 

o almoço 

Nas conversas privadas com a Ágata, pudemos notar al-
guns dos objetivos da nossa parceira em relação à turma, prin-
cipalmente acerca da não violência, da importância do desenho 
para as crianças e do uso de materiais não convencionais para 
as atividades com a turma. Quanto ao primeiro assunto, diver-
sas meninos e meninas moram em comunidades carentes ou 
lugares próximos à elas, a situação da marginalidade e o peri-
go do Rio de Janeiro são situações presentes nas vidas deles. 
Portanto, segundo a parceira, a sala de aula precisa se opor ao 
ambiente de caos a que eles já são expostos todos os dias, e 
entre os alunos é necessário cultivar um clima de amizade, cari-
nho e respeito. Com relação ao desenho, para Ágata, a relação 
estabelecida entre criança e desenho é algo fundamental. Nos-
sa parceira fez pesquisas sobre o tema e, para ela, é através do 
desenho que as crianças conseguem expressar seus sentimen-
tos e suas aflições, visto que transmiti-los por meio da escrita 
ainda não é um recurso possível para elas. 

Durante a observação dessas atividades, anotamos fra-
ses e palavras que foram utilizadas pela Ágata, tanto quando 
conversava conosco quanto ao falar com os alunos. Pela multi-
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plicidade de atividades feitas na Casa Santa Ignez, os vocábu-
los que levantamos ditos pela professora também foi variado. A 
partir das anotações do universo vocabular, escrevemos cada 
palavra em um pequeno pedaço de papel, como se fosse uma 
espécie de baralho, que é denominado Jogo de Palavras. 

O objetivo, a partir desse “jogo”, era que a nossa própria 
parceira organizasse as “cartas” da maneira que desejasse, a 
partir do que faz sentido para o seu trabalho e sua visão de 
mundo. Ao apresentarmos os papéis para Ágata, ela ficou sur-
presa com a quantidade e diversidade de palavras ditas por ela. 
Explicamos a nossa parceira sobre a autonomia a partir desse 
baralho, e que ela poderia descartar palavras caso desejasse. 
Contudo, ela preferiu usar todas as cartas na arrumação. 

A organização das palavras foi feito por meio de “catego-
rias” criadas pela Ágata, buscando reunir termos que tenham de 
certa forma uma relação. Como exemplos, ela reuniu vocábulos 
como “fila”, “materiais”, “dormir”, “dentes”, “comer” em uma ca-
tegoria só, porque para a nossa parceira, isso faz parte da rotina 
dos alunos. Outro exemplo foi com as palavras “desenvolver”’, 
“jogar”, “brincar”, “bagunceira”, criatividade”, que para ela fazem 
parte de uma etapa importante de uma categoria importante na 
Educação Infantil: a imaginação. Até as palavras negativas con-
sideradas negativas, como “roubar”, ela quis agrupar, buscando 
encontrar um sentido positivo, como em “roubar coisas boas”, e 
deu o exemplo dos alunos que “roubam abraços”. 



Jogo de Palavras do universo vocabular da 
Ágata, separado pelas categorias que ela escolheu. 

Levamos o Jogo de Palavras para os nossos colegas de 
classe, após a arrumação das cartas feita pela Ágata. O intuito 
nessa etapa era que, a partir da organização da parceira, fosse 
possível compreender quais são os fatores importantes para o 
seu trabalho. Dessa forma, junto com a nossa turma de projeto, 
tivemos que montar frases com base no contexto que relatamos 
e a partir dos vocábulos escolhidos pela Ágata. Ao todo, foram 
aproximadamente 20 frases criadas, que foram relacionadas 
principalmente com a singularidade, o ato de brincar, a bagun-
ça, conto de fadas e criatividade.

Ao final dessa etapa, aprendemos bastante sobre o pro-
cesso de se inserir num ambiente desconhecido e como se 
adaptar dentro de um contexto que já é próprio do local. Ade-
mais, começamos a compreender melhor que a visão do de-
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sign não é solucionar problemas, mas sim, entender para quem 
aquele projeto está sendo criado. Por último, foi um excelente 
aprendizado sobre empatia, ao sempre tentar se colocar no lu-
gar do outro e buscar perceber sua visão de mundo.

2.1. Reconhecendo os objetivos 
do parceiro(a)
 Após as frases feitas com a ajuda dos nossos colegas 
de classe, nós as mostramos à nossa parceira para que ela 
escolhesse a que mais combina com o trabalho e o seu ob-
jetivo perante à turma. De início, Ágata gostou de todas as 
frases apresentadas, mas separou oito para reavaliá-las com 
mais atenção. Depois de reler as composições, percebeu que 
algumas frases apenas estavam relacionadas aos temas da se-
mana, como “Olhar e ouvir o conto de fadas de meninos e me-
ninas”, e não com o intuito cotidiano do seu trabalho, e, sendo 
assim, as descartou também, sobrando apenas quatro. Dessas 
quatro, as quais eram “Amar cada um e sua história”, “Cada 
criança tem seu jeitinho único e especial”, “Ajudar estimula coi-
sas boas” e “Imaginação cria sensações únicas”, ela estava 
muito indecisa sobre qual escolher, olhando-as diversas vezes. 
Nós, então, perguntamos se ela não queria juntar as frases para 
que a decisão ficasse mais fácil. Mesmo com as quatro frases 
se tornando duas, ela nos questionou se seria viável ter as duas 
frases-tema durante o projeto. Informamos-nos com os nossos 
professores sobre essa possibilidade e, diante desse contexto, 
as duas frases escolhidas por ela foram: “Amar cada um e 
sua história porque cada criança tem seu jeitinho único e 
especial” e “Ajudar estimula coisas boas e imaginação cria 
sensações únicas”. 



 Com base nas conversas que tivemos com Ágata, a fra-
se “Amar cada um e sua história porque cada criança tem seu 
jeitinho único e especial”  é importante para ela porque, segun-
do sua interpretação, cada criança é de uma família e de um 
contexto diferente, tem um jeito único de sentir, tem uma cria-
tividade única e uma visão de mundo muito pessoal. E, para a 
professora, é fundamental entender a diferença entre a história 
de cada um para que possa ajudá-los da melhor maneira possí-
vel. 
 Segundo a Ágata, a frase-tema “Ajudar estimula coisas 
boas e imaginação cria sensações únicas” está relacionada ao 
ambiente que ela tenta criar numa sala de aula de Educação 
Infantil: um local para explorar a liberdade criativa, ao mesmo 
tempo que há companheirismo para que todos se sintam bem 
sendo ajudados e também ajudando uns aos outros. Esse clima 
pode ser bastante visto nas aulas da nossa parceira, como na 
distribuição dos alunos em sala de aula que é feita em mesas 
hexagonais, com os membros do grupo podendo se olhar e se 
ajudar. Além disso, nos tempos-livre com brinquedos, a profes-
sora enfatiza a importância de que seus alunos compartilhem e 
brinquem em conjunto. Por fim, a singularidade da imaginação 
é percebida em cada trabalho realizado pelos alunos, que, por 
mais que tenham partido de uma mesma proposta, foram de-
senvolvidos de maneira distinta por cada um, fator que é sem-
pre destacado pela Ágata como ponto positivo.
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A professora Ágata ajudando a aluna Vitória com a 
escrita de seu nome, enquanto o restante da turma 

brinca com variados tipos de quebra-cabeça 

 Nessa etapa do projeto, estávamos esperando que nos-
sa parceira escolhesse alguma frase sobre Contos de Fada, 
tema muito trabalhado com ela ao longo das nossas idas. Con-
tudo, as frases-tema escolhidas foram bem distintas da nossa 
expectativa inicial, o que nos fez perceber ainda mais sobre a 
importância de compreender a visão do outro, e, nesse caso, da 
parceira em questão. Além disso, aprendemos como uma frase 
pode ter diversas significados, mesmo sendo que interpretada 
pela mesma pessoa, demonstrando que por trás de um traba-
lho, há diversos objetivos por trás. 
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3. Experimentação



Saquinho de elogios

Cartas com figuras de comidas

Frutas costuradas com
diferentes texturas
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Dado com elementos de 
contos de fadas e histórias

Bonecas de pano

Chocalhos com diferentes sons



Livro sensorial

Arcos de fantasia

Cartas com luz de LED
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Cartas com letras feitas de 
movimentos corporais



Todos os nossos experimentos estão relacionados com 
os principais aspectos das aulas que assistimos, e com as duas 
frases escolhidas pela nossa parceira, lembrando que uma des-
taca a importância de se ajudar e de haver imaginação, e a 
outra ressalta como todos devem ser amados, levando em con-
sideração as diferenças, que só tornam cada criança especial. 
Além disso, tomamos o cuidado de reutilizar materiais, visto que 
tanto os professores da PUC que nos deram aulas e ofereceram 
oficinas, quanto a própria professora da Santa Ignez, conside-
ram sustentabilidade uma questão muito importante. 

Já os saquinhos de elogio, criamos pela relação de ca-
rinho da Ágata ao falar com seus alunos. Durante as aulas, 
observamos que é muito falado sobre “palavras boas”, como 
“abraço”, “amigo” e “amor”. A professora nos contou que, como 
os alunos moram na favela, muitos vivem em condições compli-
cadas, muitas vezes sem afeto, então ela busca tornar as suas 
aulas um espaço carinhoso, de amor. 

Os chocalhos e o livro sensorial tratam do desenvolvi-
mento dos sentidos das crianças. A nossa parceira nos disse 
que desenhar, cortar, brincar e até bagunça têm um papel muito 
importante na educação infantil. Nós já vimos a turma brincar 
de massinha, cortar e colar papéis coloridos, desenhar, ouvir 
música e realizar outras atividades diversas. 

Nós fizemos as cartas com comida e as frutas costura-
das pensando no momento do almoço, do qual muitas vezes 
participamos e notamos como algumas crianças não querem 
comer. A própria Ágata nos contou sobre isso e nós vimos com 
os nossos próprios olhos quando um aluno não comeu até ela 
se sentar ao lado dele e convencê-lo.  

O arco de fantasia, o dado com elementos de contos e 
histórias e as bonecas de pano são experimentos voltados para 
a criatividade e imaginação dos alunos, algo muito valorizado 
pela nossa parceira. 

O cartaz com LED e as cartinhas com letras foram feitos 
com a ideia de juntar a alfabetização com uma brincadeira, algo 
que a nossa parceira busca desenvolver; ela nos disse que ten-
ta ao máximo alfabetizar as crianças, pois não sabe para que 
escola elas irão e que educação vão receber no futuro. 
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Primeira interação da 
parceira com os experimentos

No dia 15 de maio, levamos os nossos dez experimentos. 
Os espalhamos pelo chão no fim da sala de aula e a nossa par-
ceira foi vê-los. Nós três ficamos sentadas no chão em uma ro-
dinha, enquanto a turma acabava um exercício e brincava com 
massinha. Durante a conversa, vários alunos ficaram curiosos 
para saber o que estávamos fazendo, e a professora sempre 
dizia a eles que estava trabalhando. 

Nós duas sentadas no chão da sala de aula, 
com  a professora Ágata para ouvir seus comentários 

sobre os experimentos, que estão espalhados. 



A reação da nossa parceira não poderia ter sido mais 
animada e contente; “vou querer ficar com todos”, disse, as-
sim que os mostramos. A educadora começou a olhar todos os 
objetos com calma, e o primeiro que ela pegou foi o arco de 
fantasia. Com o arco na cabeça, nos disse “isso é uma fantasia, 
né?”. Depois, comentou sobre como era bom o arco ser de fo-
lhas e materiais reutilizados, porque ela sempre visa ensinar às 
crianças sobre a importância de cuidar bem do meio-ambiente. 
Coincidentemente, na aula em que levamos os experimentos, a 
professora estava dando um exercício para os alunos desenha-
rem um mar com peixes e sem poluição, então nos disse “tem 
tudo a ver com o que eu estou trabalhando agora, com reutilizar 
material!”.

A professora Ágata provando em si mesma o primeiro 
experimento que pegou. 
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 Depois de tirar o arco da cabeça, a Ágata olhou para 
todos os experimentos e nos contou um pouco de sua infância; 
o fato de termos usado copos de iogurte e folhas a fez lembrar 
da sua criatividade quando criança. Ela nos disse que, quando 
pequena, seu pai não queria comprar muitos brinquedos, então 
ela usava materiais em casa para fazer seus próprios brinque-
dos. Ela acredita que essa experiência quando criança seja o 
que a tenha tornado uma adulta criativa. “E é isso que eu quero 
fazer aqui com eles. De que adianta já dar um peixe pronto para 
eles? É muito melhor falar para cada um desenhar o seu peixe 
do seu jeito. Eles têm medo de errar e isso não é bom. Tem 
criança que diz não saber desenhar peixe. Aí eu falo que é só 
você desenhar o seu peixe, do jeito que você quer.”, explicou. 
Isso exemplificou o que a professora acredita sobre a importân-
cia da criatividade na educação infantil. 
 A educadora pegou o dado. Primeiramente, ela ficou sur-
presa de maneira positiva com o fato de que nós desenhamos 
todos os cartões para serem sorteados. Segundamente, nos 
explicou que pretende usar o dado para momentos de alfabeti-
zação, principalmente em relação a início das palavras, para as 
crianças aprenderem que palavra começa com que letra. Esse 
momento foi importante para nós duas, Juliana e Julianna, pois 
tínhamos feito esse experimento com uma ideia; imaginávamos 
que o uso desse dado fosse claro: tirar elementos de histórias 
e criar a sua. No entanto, a professora interpretou como um 
instrumento para alfabetização. Ficamos felizes em não ter con-
tado sobre a nossa ideia, pois ela teve liberdade para inserir o 
experimento em aquilo que ela acha fazer mais sentido. Isso 
nos lembrou o fato de sermos pessoas de fora, com um olhar 
diferente do da educadora. E, obviamente, não intervimos, pois, 
com certeza, a professora sabe mais sobre que exercício faz 
mais sentido oferecer em sala de aula do que nós duas.  
 A nossa parceira pegou os chocalhos e logo disse “os 
sons são diferentes!” e disse que seria muito bom usá-los para 
exercitar os sentidos, o reconhecimento dos diversos sons. 



A nossa parceira segurando o chocalho e vendo os 
outros experimentos, enquanto comenta cada um.

 
“Esse aqui, já sei! É um livrinho sensorial.”, falou ao pe-

gá-lo. Ele foi aberto e ela passou a mão e sentiu as texturas. 
Disse que achou muito bacana para as crianças trabalharem as 
texturas diferentes.  
 As bonecas de pano que levamos também foram apre-
ciadas. Elas provavelmente serão usadas para teatrinho, assim 
como as frutas que costuramos com estofos diferentes. Além 
desse uso, a nossa parceira também disse que pode usar as 
frutas para escondê-las e brincar de “quente e frio”.
 As cartas com comidas foram interpretadas como um 
jogo da memória, visto que são de papelão e não se pode ler o 
que está escrito do outro lado. Não fizemos esse experimento 
com exatamente essa intenção de uso, mas achamos interes-
sante como a Ágata foi atenta a esse detalhe, que realmente é 
algo importante para a eficiência de um jogo da memória. 
 Quando a professora viu o cartaz com LED, ela nos per-
guntou o que seria aquilo. Mostramos que, ao juntar a carta 
com o a palavra que tem a mesma junção vocal que a que está 
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colada no cartaz, se acende uma luz onde está escrito “ótimo!”. 
Depois disso, ela disse que achou muito bom, principalmente 
porque a tecnologia também é algo muito presente na vida das 
crianças. Ela disse que amou esse experimento. 
 Ao pegar as cartas com as vogais formadas de movimen-
tos corporais, ela percebeu no mesmo instante que são mo-
vimentos dos corpos. Ela demonstrou interesse, pois mostrar 
letras em formatos do corpo é um método muito usado nas au-
las que assistimos. Ela mencionou que pretende reproduzir as 
vogais com as crianças no chão. 
 Quando pegou o saquinho de elogios, nos perguntou se 
as palavras estão no feminino e no masculino. Dissemos que 
sim e ela falou que pretende usar os elogios quando as crianças 
já souberem ler, “um pouco mais pra frente”. 
 No final da conversa, ela repetiu seu desejo de ficar com 
todos os experimentos e ainda falou “e eu uso tudo isso, gente. 
Eu uso mesmo.”, o que nos deixou muito contentes, não só pela 
satisfação de ter criado experimentos que serão utilizados, mas 
também por ter levado algo para a instituição. Já no início do 
projeto a nossa parceira tinha nos pedido para tentar arrecadar 
doações, pois eles precisam de brinquedos para as crianças, 
mas, muitas vezes, não têm os recursos para comprá-los. Sen-
timos que fizemos algo bom, foi muito gratificante. Depois, com-
binamos de levar os experimentos na semana seguinte para as 
crianças usarem. 

Primeiro uso dos 
experimentos

 
 No dia 22 de maio, nós chegamos às nove da manhã na 
Santa Ignez. Como a Ágata tinha demonstrado interesse em to-
dos os experimentos, levamos os dez que havíamos feito. Pas-



samos muito tempo com as crianças: foi uma manhã de muitas 
atividades, como regar plantinhas na horta, brincar, tomar ba-
nho e ouvir histórias. Somente após do almoço, já por volta de 
meio-dia, a professora  nos disse que pretendia usar os expe-
rimentos com uma única criança enquanto as outras dormem. 
Por mais que houvesse um desejo nosso de matar a curiosida-
de e ver as crianças usando os experimento, não contamos isso 
para a parceira e respeitamos sua escolha. Afinal, quem deve 
decidir o uso dos experimento é ela, e não, nós. 
 Todas crianças se deitaram para dormir, com exceção da 
Valentina, uma aluna que já sabe escrever algumas palavras e 
que foi escolhida para ver os experimentos. 
 Todos os experimentos estavam expostos em cima da 
mesa. Quem fez a escolha de qual experimento a aluna teria 
contato foi a nossa parceira. O primeiro foi o livro sensorial. Ele 
foi dado para a Vitória e a professora abriu as páginas. Primei-
ramente, a professora perguntou o que ela pensou que fosse 
aquilo. Como ela não percebeu que fosse um livro, a professora 
disse:  “te lembra um livro, né?” e a aluna afirmou que sim. Se-
gundamente, a criança começou a passar a mão nas diferentes 
texturas. Enquanto isso, a professora perguntava a ela se o que 
ela tocava era duro, mole ou macio. “Isso espeta? Arranha? Faz 
cosquinha? Esse é igual a aquele que você viu?”, perguntou e a 
menina foi respondendo. 
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A professora mostrando o livro sensorial à aluna 
Valentina.

 

Então, foi a vez do chocalho. O que nós achamos surpre-
endente foi a velocidade na qual a Valentina percebeu que os 
chocalhos não eram iguais e possuem sons diferentes. Depois, 
comentamos sobre isso com a Ágata e ela nos disse que há 
crianças que perceberão isso de primeira, mas também haverá 
crianças que ainda precisam entender a diferença entre leve e 
pesado e entre um som forte e mais fraco. Isso está completa-
mente ligado com uma de nossas frases-temas, pois, ao dizer 
isso sem julgar as crianças que não conseguiriam entender de 
primeira, a professora está entendendo e respeitando o fato de 
cada aluno ter sua história e seu jeitinho.  Enquanto a menina 
brincava com o chocalho, a professora fazia perguntas para de-
safiá-la, como: “Qual é mais pesado? Qual tem som mais forte? 
Tem diferença? Por que são diferentes?”. E a Valentina respon-
dia a todas essas perguntas. 
 Ao mostrar as frutas costuradas para a aluna, a educa-
dora começou perguntando sobre as cores que aquelas frutas 
tinham, e depois questionou sobre características de outras fru-



tas, como a cor ou se tem sementes. Também perguntou se a 
criança tinha ideias de o que se poderia brincar com essas fru-
tas, e a resposta foi “teatrinho”. Então, a Ágata disse para nós 
duas que tinha muitas ideias de como usar as frutinhas. 
 Assim que o arco foi dado para a Valentina, ela o relacio-
nou com uma orelha de coelho. Ela disse que gostaria de brin-
car de “faz de conta de coelhinhos” e que o arco também parece 
com um acessório de índio. Foram comentários interessantes, 
pois vimos a professora abordar os dois assuntos em sala de 
aula. 

A parceira e a Julianna colocando o arco na aluna.
 
 Em seguida, a professora deu as bonecas de pano para 
a aluna sem dizer o que seriam. Rapidamente, a criança disse 
que era uma boneca de vestido. A nossa parceira perguntou de 
que eles podem brincar, e a Valentina explicou que, como é uma 
família, eles podem brincar de família. Então, a professora per-
guntou quem seria quem na família, e a criança mostrou quem 
seriam os pais, os irmão mais velhos e mais novos. Quando 
questionada por que cada um seria quem ela disse que era, Va-
lentina se justificou dizendo que o irmão mais novo é o menor, e 
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a mãe é a boneca mais alta. A Ágata comentou: “já está criando 
uma história.”, com um tom feliz, pois ela sempre fala sobre a 
importância da imaginação das crianças. 

A aluna com as bonecas nos contando por que são 
uma família.

 

Na vez de mostrar as cartas com vogais, a Valentina ten-
tou adivinhar que mostravam dança, mas a professora deu uma 
dica ao perguntar se formava um desenho. Foi nesse instante 
que a criança falou que parece a letra A. Daí adiante, as duas 
organizaram as vogais na ordem “A, E, I, O, U”, que é como as 
crianças aprendem as vogais na Santa Ignez. 



A aluna organizando as vogais na ordem  A, E, I, O, U
 

Ainda relacionado ao tema “alfabetização”, o saquinho com elo-
gios foi aberto e algumas palavras foram retiradas. A professora 
perguntou à aluna se ela reconhecia as letras e depois comen-
tou “mais pra frente a gente vai ler essas palavrinhas”. Ao ler 
alguns elogios, comentou “olha que palavras bonitas”. Esse foi 
um comentário importante para nós duas, pois são palavras que 
já tínhamos anotado e participaram do jogo de palavras. Vimos 
como um sinal de que fizemos um experimento realmente base-
ado em o que vimos e anotamos. 
 O jogo da memória também foi mostrado. A Ágata mos-
trou duas cartas com a palavra ovo e mandou a aluna embara-
lhar e tentar achá-los. Dessa vez, não perguntou à aluna como 
gostaria de usar o experimento, apenas disse: “esse aqui a gen-
te vai jogar jogo da memória.”
 Nesse ponto da interação, a nossa parceira disse que 
estava deixando os melhores para o fim. Ela estava se referindo 
aos dois experimentos que faltavam: o dado com os elementos 
de contos de fadas e, principalmente, o cartaz com LED. Ela 
retirou as cartas do dado e deu para a aluna ler as palavras e 
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relacionar com os desenhos nas mesmas cartas. Como a aluna 
mostrou saber ler várias das palavras, a parceira ficou feliz e 
elogiou a Valentina. A professora mostrou o cartaz com LED e, 
no início, a aluna não conseguiu falar qual palavra teria a termi-
nação com ÃO. Foi interessante, porque a professora não de-
sistiu, mas também não deu a resposta; ela apenas deu a dica 
de que a palavra certa acenderia a luz. Então, a aluna percebeu 
que FEIJÃO seria a palavra correta. Depois, as duas releram as 
outras palavras e conversaram sobre por que estavam incorre-
tas. 

A professora mostrando as cartas para a aluna e 
um de seus ajudantes que estava passando. 

 
No fim, a professora repetiu que havia adorado o LED, pelo fato 
de tecnologia estar presente na vida dos alunos. Também foi re-
petida a frase “gente, eu quero todos, porque eu uso mesmo!”, 
e a nossa parceira expressou gratidão e satisfação com o nosso 
trabalho, o que nos deixou muito feliz. 
 Esse processo foi muito importante para nós entender-
mos como a professora gosta de trabalhar com seus alunos. Ela 
gosta de ter uma relação pessoal com cada criança, e acha a 



imaginação, a criatividade e as diferentes sensações essenciais 
para a educação infantil. Além disso, nós aprendemos como é 
possível haver diferentes interpretações para um mesmo obje-
to. 
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Segunda Leva de 
Experimentos 

Cartaz com LUZ de 
LED com inicial “MA”

Fantoches com animais feitos
de papel

Pulseira com barulho



Chocalho de personagens

Jogo da memória
de diferentes texturas 

Chocalhos com diferentes texturas
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Saquinho de elogios

Acetato com figura e escrita



Para a segunda leva de experimentação, criamos oito 
novos objetos que eram variações dos dez primeiros que tí-
nhamos feito. Tivemos novamente como base as frases-temas, 
mas agora também a relação sujeito-objeto estabelecida pela 
parceira

A ideia para fantoches de animais partiu da valorização 
da Ágata pelo pensamento de cada criança criar sua história, 
sempre de maneira lúdica, usando da imaginação e personali-
dade. 

A pulseira que faz barulho foi inspirada em um dos pri-
meiros experimentos, a fantasia, pois também seria algo que as 
crianças vestiriam. No entanto, há uma novidade: a pulseira faz 
barulho. Isso permite os alunos se fantasiarem e aprenderem 
sobre sons. 

Os chocalhos com texturas vieram da junção de dois fa-
tores considerados importantes pela professora: o reconheci-
mento de sons diferentes e as diversas texturas. Fizemos com 
jornal, alumínio, algodão, barbante e tecido. 
 Os fantoches de dedo com fonemas foram feitos como 
outra variação do Cartaz com luz de LED. A ideia seria de que 
as crianças pudessem trabalhar a alfabetização de maneira di-
vertida, além de conseguirem brincar de “juntar fonemas” coleti-
vamente. 

O acetato de figura e escrita surgiu como ideia em uma 
conversa com uma professora de um dos workshops na aula de 
Projeto. Estávamos conversando sobre como a parceira tinha 
apreciado um experimento com LED, e a professora sugeriu 
usarmos acetato para criarmos palavras. Por isso, escrevemos 
uma letra em cada pedaço de acetato, de forma que sobrepon-
do as placas, seria formada a palavra “maçã”, que nós vimos 
sendo ensinada em sala de aula. Além disso, também fizemos 
uma placa com o contorno de um desenho da maçã e uma com 
a cor vermelha preenchendo o vazio. 
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Segundo Uso dos     
Experimentos

No dia 3 de junho, levamos mais cinco experimentos 
novos. Diferentemente da primeira leva, em vez de Ágata ter 
um contato inicial com os objetos antes de efetivamente experi-
mentar, ela preferiu descobrir o que tínhamos trazido enquanto 
testava. 

Novamente, Ágata chamou Valentina para que ela e sua aluna 
pudessem experimentar os cinco objetos que tínhamos levado. Colo-
camos os cinco objetos na mesa, e o primeiro que ela escolheu para 
testar foi o Cartaz com luz de LED do início “MA”. 

A educadora estava, junto com a Valentina, olhando todas as 
cartas, sendo que todas tinham palavras que começavam com a letra 
M. Enquanto ela passava os papéis, perguntava à menina se aquela 
palavra acenderia o cartaz de LED: “Melancia’, será que essa palavra  
vai acender o LED? Qual é o som que essa palavra faz com a junção 
de M com E?”. Além disso, quando Valentina acertava, a nossa par-
ceira dizia palavras de parabenização, e a incentivava usar o  mesmo 
raciocínio do som dos fonemas para todas as palavras.



                     
Ágata e sua aluna Valentina experimentando o   
        Cartaz de LED com início “MA”

O segundo objeto que a Ágata quis experimentar com a alu-
na foi Fantoches de animais feito com papel. Ela pegou o fantoche 
de coelho e questionou à Valentina que animal seria aquele. Como 
havia uma letra na boca de cada bicho com sua respectiva inicial, a 
segunda pergunta feita para a aluna foi qual era a letra que aparecia 
no objeto. A menina logo respondeu “C”, e a professora então disse 
“coelho, então, começa com ‘C”. 
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A educadora com o experimento Fantoches de Animais, 

usando dele para trabalhar a alfabetização com Valentina.

Com os outros animais do conjunto, nossa parceira ajudou 
Valentina a colocar o objeto em sua mão para que pudesse mani-
pulá-lo. A aluna abria a boca do bicho, como se realmente estivesse 
brincando de fantoche, mas logo ficava com a curiosidade de saber 
qual a primeira letra do animal que estava em mãos. A Ágata, por-
tanto, via esse interesse por parte da menina e questionava: “E esse 
animal que está com você? Com que letra ele começa?”

O próximo objeto experimentado foi o Fantoche de Fonemas. 
A Ágata colocou alguns fonemas no dedo da Valentina, e perguntava 
quais eram as letras que estavam em cada dedo. Depois disso, tenta-
va novamente usar dos sons das letras, de forma separada e calma, 
para que a aluna tentasse acertar qual era a pronúncia certa quando 
as duas letras estivessem juntas. 



                    

Ágata colocando o Fantoche de Fonemas no dedo de 
Valentina, perguntando quais eram as letras ali escritas. 

Entre uma das situações, a professora falou pausadamen-
te o “L” e o “A”, pedindo que a menina repetisse. Em seguida, nossa 
parceira incentivou que ela conseguisse unir os dois sons: “Então ‘L’ 
com ‘A’ faz LA”. Depois de ter explorado individualmente os fonemas, 
colocando cinco deles na mão de Valentina, Ágata tentou juntá-los 
para formar palavras, como por exemplo “B com O faz BO, e L com A 
faz LA, então temos ‘BOLA’”.

O quarto experimento usado foi a Pulseira com Barulho. Nes-
se experimento, a nossa parceira apenas vestiu o acessório na sua 
aluna, pediu que ela balançasse e sentisse os anéis de latinha. 

Por último, Ágata brincou com Valentina do Chocalho de Per-
sonagens. Logo que os segurou, falou à menina “Descubra que som 
eu faço”. O primeiro som que a professora escutou foi do chocalho 
do príncipe, e, questionando a Valentina se era um barulho grosso ou 
fino, ela respondeu que era um barulho fino. Para o segundo choca-
lho, Ágata imitou um ogro, sacudiu o objeto e novamente pediu para 
que ela respondesse qual som fazia. Por fim, a professora escutou o 
barulho do pirata, tentando reproduzir sua fictícia voz,  e indagou a 
Valentina. Como sua aluna estava com dificuldade de definir o que 
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ouvia, a parceira logo respondeu “não é um som nem fino e nem 
grosso, é o meio termo”.

No dia 5 de junho, levamos os três experimentos que não tí-
nhamos levado no encontro anterior. Nesse dia, entregamos o Ace-
tato de Escrita e Figuras, Chocalhos com Texturas e Jogo de Me-
mórias com Textura. Também nessa experimentação, não esteve só 
Valentina com os objetos,  o menino Enzo também se convidou para 
participar.

Na hora de pegar as placas de acetato, a professora foi, jun-
to da Valentina, sobrepondo as camadas das letras. Fez perguntas 
como “M com A dá...?”.  Em seguida, colocou as duas últimas cama-
das e perguntou à aluna o que o desenho representava. No mesmo 
momento, comentou conosco que iria preferir que as próprias crian-
ças escrevessem, ao invés de usar letras já prontas. Isso foi funda-
mental, porque percebemos como a parceira considera importante a 
participação ativa das crianças: ela não quer dar uma tarefa pronta, 
ela quer que eles desenvolvam a criatividade e criem o próprio dese-
nho da maçã.

Agata e seus alunos escrevendo “Maçã” com as 
placas de acetado

Após isso, a Ágata pegou os chocalhos com texturas. O de 



algodão e o de barbante foram os principais. A aluna foi questionada 
sobre como se sentiu tocando aquelas diversas texturas e como po-
deria descrevê-las. Além disso, a Valentina comentou que o chocalho 
com barbante poderia ser uma múmia em uma história

Valentina usando do tato para sentir as          
texturas dos chocalhos

Na hora de pegar o jogo da memória, a nossa .parceira falou 
imediatamente: “esse aqui é jogo da memória de sensações!” com 
muito entusiasmo. Como um outro aluno tinha se juntado ao grupo, 
ela mandou os dois fecharem os olhos para que ela misturasse as 
cartas. Então, começaram a jogar. Ágata, sempre muito participativa 
e curiosa, fazia perguntas como “esse é igual a esse?” aos alunos. O 
mais interessante nesse momento foi que o menino fechou os olhos 
voluntariamente na hora de passar a mão nas texturas, o que a pró-
pria professora gostou. Fora isso, a Valentina o ajudou a perceber as 
diferenças entre a carta com paetês e a com riscos. A professora nos 
disse que a diferença entre esse jogo da memória e o livro sensorial 
é que ele possibilita um trabalho em grupo, no qual os alunos podem 
se ajudar. Se inspirando em o que seu aluno fez, ela também disse 
que poderia usar de outras maneiras, como colocando uma venda 
nos alunos e pedindo para eles tocarem as cartas e explicarem as 
texturas, por exemplo.
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3.1. Reconhecendo os atributos 
do projeto

 
 Como nossa parceira estava utilizando todos os expe-
rimentos, André e Renata aconselharam o uso do “Quente e 
Frio”, como maneira de entender, por meio da visão dela, quais 
os objetos mais se relacionam às duas frases-temas. Por con-
sequência, essa dinâmica também resultaria em ter um maior 
direcionamento de qual seria o item final do projeto. 
 O “Quente e Frio” consiste em levar, ao parceiro, todos 
os experimentos anteriormente feitos, pedindo que ele organize 
quais os objetos que mais combinam com a frase-tema do pro-
jeto, partindo do “mais quente” ao “mais frio”. 
 Diante disso, levamos os dezoito experimentos que tí-
nhamos confeccionado, e colocamos todos em cima de uma 
mesa da sala de aula junto com duas tiras de papel, em que 
nelas cada uma estava escrita uma frase-tema. 

                  

Na mesa, todos os experimentos anteriormente feitos, 
para a realização da dinâmica “Quente e Frio”



Explicamos à Ágata sobre o funcionamento da dinâmica, 
e de início ela nos demonstrou uma certa dúvida de qual esco-
lheria, visto que, segundo a educadora, todos os objetos têm 
relação com o trabalho executado por ela na Educação Infan-
til. Contudo, por mais que em teoria a atividade seria listar por 
ordem de preferência, a nossa parceira preferiu apenas listar 
diretamente os que mais combinavam com cada frase-tema. 

Para a frase “Amar cada um e sua história porque 
cada criança tem seu jeitinho único e especial”, ela esco-
lheu os experimentos “Chocalhos de personagens”, “Dados 
com elementos de contos de fadas e histórias” e “Bonecas de 
Pano” . Para a professora, tudo o que a criança fala é espelho 
do que ela vive, e portanto, esses objetos possuem relação com 
a frase-tema porque as crianças podem transformar o lúdico 
naquilo que eles vivenciam na escola e na família.

Além disso, Ágata também nos contou que histórias po-
dem ser contadas através dos brinquedos, como por exemplo 
os bonecos. Simultaneamente, os alunos podem ainda usar dos 
sons dos chocalhos para inventar novos contos, usando deles 
para expressar sentimentos, desde sonhos até de medos. Para 
exemplificação, ela disse “mesmo que eu conte a mesma histó-
ria que você, como por exemplo Chapeuzinho Vermelho, cada 
um terá uma experiência única ao ouvir a mesma história, por-
que cada pessoa cria a sua história e tem uma visão de mundo 
diferente”. 
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Ágata apontando para o experimento “Chocalho 
de Personagens”, enquanto nos explicava a relação 

dele com a frase-tema.
Em referência à segunda frase, “Ajudar estimula coi-

sas boas e imaginação cria sensações únicas”, Ágata optou 
por relacioná-la com o Jogo da Memória de Texturas. Ela nos 
falou que gostou muito desse experimento pelas possibilidades 
que ele permite, como: montar equipes para que seus alunos 
possam se ajudar entre si durante uma brincadeira, ao mesmo 
tempo que cada um sentirá uma sensação única. Para a nossa 
parceira, o Livro de Texturas tinha ideia similar, mas o Jogo da 
Memória permitia criar equipes na turma e trabalhar a ideia de 
cooperação. Portanto, ela defendeu que o Jogo trabalharia com 
o tato, a visão e a “não-visão’, e o ajudar. 

A partir da dinâmica do “Quente e Frio” e das orientações 
do André e Renata, resolvemos expandir as possibilidades de 
confeccionar um chocalho. Como dito anteriormente, a Ágata 
sugeriu que seus alunos desenhassem a figura resultada do 
Acetato de escrita e figura, defendendo que isso permitia a cada 
criança de representar a gravura a partir da sua visão de mun-
do. Além disso, a valorização por cada aluno contar sua história 



de maneira única também foi demonstrada durante as experi-
mentações e observações. Também percebemos a importância 
dada à parceira para as sensações, principalmente ao traba-
lhar textura e sonoridade. E, por último, na experimentação dos 
chocalhos com diferentes texturas, a nossa parceira também 
se mostrou interessada pelo estudo dos diferentes tamanhos e 
formas. 

Diante desses fatores, as variações para o estudo dos 
chocalhos foram feitos buscando a diversificação das formas, 
sons, cores, texturas e personificações. Confeccionamos, por-
tanto, alguns chocalhos que tivessem um pequeno pedaço de 
acetato, para que a criança pudesse desenhar “o rostinho” do 
seu próprio personagem. Já outros, foram feitos apenas usando 
uma cor única, pensando na ideia de que a criança poderia criar 
um personagem a partir do abstrato. Por último, também havia 
chocalhos já com rosto, e portanto, de certa forma já sendo um 
personagem.

Nosso objetivo com a quantidade de variação foi buscar 
entender qual seria a melhor opção para um futuro objeto final, 
observando se a Ágata preferiria um chocalho abstrato e que 
fizesse sentido com a imaginação de cada criança, um chocalho 
que pudesse ter o sentimento “desenhado” e criado pelo pró-
prio aluno, ou um chocalho com personagens definidos e que a 
criança contasse a história da maneira que desejasse. 

Portanto, confeccionamos alguns chocalhos tendo em 
vista esses questionamentos, e outros aproveitamos do experi-
mento Chocalho com Texturas, para ver qual seria a usabilidade 
dada pela Ágata. 

No dia 17 de junho, chegamos na sala de nossa parceira 
e informamos sobre as novas experimentações. Ela optou por 
novamente chamar a Valentina para testá-los, enquanto o res-
tante da turma estava em horário de dormir. 

Colocamos alguns chocalhos em cima da mesa, e, logo 
que Ágata viu, optou por nos deixar de uma maneira mais livre 
com a aluna. Foi uma surpresa para a gente, porque dessa vez 
a educadora não resolveu sentar do lado da menina e nem fa-
zer nenhuma pergunta para ela. Mas, ao falarmos da ideia de 
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cada criança ilustrar sua emoção pelo chocalho, nossa parceira 
demonstrou interesse e disse que isso a permite ter inúmeras 
possibilidades.

Ágata observando Valentina desenhar um rosto 
para o chocalho

Diante disso, mostramos o chocalho com acetato para 
Valentina e lhe entregamos uma caneta de quadro, para que 
ela pudesse desenhar alguma emoção no lugar reservado para 
o rosto. A aluna demonstrou gostar da ideia, e resolveu pegar 
quatro dos chocalhos que tinha acetato para criar uma história, 
usando tanto do tamanho quanto das emoções. 



                      

A aluna Valentina contando uma história a partir 
das emoções que ela desenhou e do o tamanho dos 

chocalhos.  
No dia seguinte, levamos ao André e Renata sobre os 

acontecimentos da experimentação. Eles nos questionaram se 
não poderia ter sido variação demais, e que isso poderia con-
fundir as crianças. Contudo, dias depois fomos ao nosso local 
de projeto e apresentamos essa questão à Ágata. Ela nos res-
pondeu que ter muita variedade é fundamental na Educação 
Infantil, porque as crianças precisam aprender sobre textura, 
tamanho, formato, diferenciação de som, além de precisar man-
ter o jeitinho especial de cada um nessas atividades. Portanto, 
quanto mais possibilidades para explorar um objeto tiver, me-
lhor será para o desenvolvimento da criança.

Nessa etapa do projeto, percebemos que, por mais que 
Ágata trabalhe bastante com a alfabetização na Educação In-
fantil, esse não é o objetivo principal do trabalho dela, mesmo 
quando feita de maneira lúdica. Portanto, aprendemos a impor-
tância de dialogar com o parceiro sobre o que de fato é valio-
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so no método de aprendizado dele, afastando de vista nossas 
concepções que achávamos que eram as corretas e concretas. 

Além disso, ao fazer diferentes chocalhos com diferentes 
características, descobrimos diferentes formas de explorar uma 
mesma ideia. Diante disso, essa fase nos demonstrou que te-
mos uma capacidade criativa que antes não acreditávamos que 
tínhamos. 
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4. Conceito



Levando em consideração as duas frases-temas do projeto, é 
possível dizer que Ágata valoriza tanto a individualidade quan-
to a coletividade. Enquanto acredita que cada criança tem seu 
jeito e pode fazer sua interpretação dos conteúdos trabalhados 
em sala de aula, a educadora busca fazer atividades em grupo, 
para que os alunos se ajudem uns aos outros. Além disso, sen-
sações diferentes também são apreciadas nas aulas, de modo 
que cada criança interprete toques da sua maneira.
 O conceito do projeto também se baseia nos objetivos da 
professora, que são: atividades em grupo, estímulo à criativida-
de, desenvolvimento dos sentidos e a exploração da capacida-
de dos alunos de se expressarem.
 Por cima disso, também consideramos os quatro experi-
mentos que a nossa parceira destacou como preferidos. Nota-
mos que o jogo da memória dos sentidos, as bonecas de pano, 
os chocalhos com personagens e o cubo com elementos de his-
tórias têm aspectos semelhantes. Todos têm relação com sen-
sações, narrativas desenvolvidas pelos alunos e são destinados 
para atividades em grupo. 
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5. Desenvolvimento



 Após termos uma longa conversa com o André e a Rena-
ta, traçamos um plano para o projeto final: decidimos fazer doze 
garrafas dentro de um cubo, na qual também poderia ser utiliza-
da como um dado ou uma caixa surpresa. Essas doze garrafas 
seriam divididas em dois grupos: um que nós apelidamos de 
“abstratos” e um de personagens “fixos”. Isso é uma combina-
ção dos quatro experimentos escolhidos pela Ágata no “quente 
e frio”: tem a ideia de retirar elementos de história, assim como 
o experimento com as cartas dentro do dado; tem questões sen-
soriais, assim como o jogo da memória; tem personagens que 
podem ser usados para criar histórias, assim como as bonecas 
de pano; e as garrafas funcionam como chocalhos, assim como 
os chocalhos de personagens que antes tinham sido feitos com 
pote de iogurte. Além disso, pelo tamanho da caixa e a quan-
tidade de garrafas, o conjunto de objetos finais foi feito com a 
intenção de um grupo de crianças utilizarem; ele estimula uma 
interpretação individual de cada aluno, ao mesmo tempo que 
é usado em grupo. Achamos isso muito importante, pois uma 
das frases-tema trata de cada um ter seu próprio olhar sobre o 
mundo e de os alunos se ajudarem trabalhando juntos. 

Tomamos a decisão de fazer garrafas PET com materiais 
diversos dentro, como se fosse um chocalho, visto que a nossa 
parceira considera a estimulação  dos sentidos algo fundamen-
tal na Educação Infantil. Além disso, as garrafas seriam perso-
nagens ou cores com sentimentos. Os personagens fixos foram 
aqueles que percebemos a professora citar em sala de aula: 
índio, ogro, princesa, príncipe, bruxa e lobo. Com criatividade, 
infinitas histórias podem ser criadas com seis personagens, e 
é isso que a professora quer: que as crianças demonstrem um 
exagero de imaginação. Já os abstratos, eles seriam revestidos 
de cores e teriam rostinhos com diversas expressões, costura-
dos em elásticos, que poderiam ser trocados. Fizemos abstra-
tos com a intenção de serem utilizados conforme a interpreta-
ção que o aluno der. Não queríamos dar somente personagens 
fixos, queríamos dar um espaço para as crianças criarem his-
tórias e interpretações. Com as garrafas abstratas é possível 
trabalhar sentimentos, criar personagens e histórias.
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 Achamos que seria melhor ao invés de produzir choca-
lhos, reutilizar materiais, pois a Ágata nos disse que sustenta-
bilidade é um assunto muito recorrente em suas aulas, e nós 
presenciamos várias aulas sobre meio-ambiente. Por isso, os 
personagens e os abstratos não foram feitos com a intenção de 
esquecer que foram garrafas: a ideia é as crianças brincarem 
sabendo que estão reutilizando um material que poderia ser lixo. 

Ficamos em dúvida entre costurar com máquina ou a 
mão, mas como a nossa frase-tema é relacionada com cada 
um ter seu jeitinho especial, achamos que, por mais que desse 
mais trabalho e fosse mais demorado, faria mais sentido fazer 
manualmente, mais pessoal, com o nosso jeitinho especial. 

Começamos a produzir as roupinhas das garrafas com 
feltro, porém os professores nos lembraram que esse material 
acumula muita sujeira e é comum crianças serem alérgicas. En-
tão, paramos de produzir com feltro e fomos comprar algodão. 
Isso foi um momento importante, pois, durante todo o projeto, 
não tivemos que sair para fazer escolhas sérias em relação a 
material; fomos a uma loja, olhamos o tecido, ficamos atentas 
à qualidade e pensamos em um orçamento para o projeto. Por 
mais que tenha sido algo demorado, foi divertido escolher as 
cores que dariam vida ao nosso projeto. 

Com todo o material comprado, as primeiras garrafas a 
receberem roupa foram as abstratas. O processo foi basica-
mente dividido em etapas:

1. Medir as garrafas e cortar o tecido
2. Costurar o algodão; fazer as bainhas 
3. Costurar um elástico no tecido logo abaixo das 

tampas 
 

Depois, fizemos os tecidos dos rostinhos:
1. cortar os tecidos
2. cortar, passar o elástico no algodão e costurar as 

pontas
 Tendo essas seis prontas, mas sem rostinhos, porque tí-
nhamos dúvidas em relação a como fazê-las, começamos os 
personagens. As etapas foram parecidas, mas não fizemos uso 



de elástico. Depois de produzir as roupinhas, nos juntamos para 
fazer as tampas. A confecção foi diferente, porque decidimos 
usar EVA para representar os acessórios das fantasias; coroas, 
cocar, orelhinhas de ogro e de lobo e um chapéu de bruxa. Co-
lamos tudo nas tampas de maneira que as crianças pudessem 
eventualmente abrir as garrafas, mudar o conteúdo de dentro 
ou apenas ver o que está fazendo certo barulho. Nesse mo-
mento, encontramos dificuldades na hora de fazer o chapéu de 
bruxa; queríamos algo que fosse reconhecido como um chapéu, 
mas teria que ser bonito e caprichado. Demoramos, mas conse-
guimos atingir o que queríamos trabalhando juntas. 
 Com as doze garrafas prontas, começamos a fazer o 
dado. Medimos as garrafas e decidimos fazer o dado um pouco 
maior, porque a nossa parceira expressou o desejo de even-
tualmente poder usar o dado com outras brincadeiras dentro. 
Cortamos o papel paraná em partes com 35cm de altura e 
largura. Fizemos um círculo em uma face e o cortamos fora. 
Juntamos o dado, colamos e cortamos EVA para cobrir o papel 
paraná. Decidimos fazer cada lado de uma cor diferente, pois 
despertaria interesse nas crianças e possibilitaria diversos usos 
para o dado; algo muito importante mencionado pela professo-
ra é como a Educação Infantil necessita de variedades. Como 
não seria possível nós produzirmos infinitas versões de dados 
e brinquedos, fizemos o dado apenas com cores, de maneira 
que a professora possa criar sua interpretação e inventar novas 
brincadeiras no futuro. 
 Depois de ter tudo pronto, conversamos e chegamos à 
conclusão que seria melhor costurar os rostinhos, ao invés de 
desenhar com caneta de tecido. Logo, costuramos seis expres-
sões diferentes usando seis materiais diferentes; fita, botões, 
paetês, tecido, linha de costura e pompons. Utilizamos esses 
materiais pensando em como as crianças poderiam sentir textu-
ras diferentes, algo muito presente nas aulas da Ágata. 

Percebemos durante a execução do objeto final que fun-
cionamos muito bem como uma dupla. Uma de nós costura, 
a outra faz os acessórios com EVA e adianta o relatório. Foi 
realmente um processo com tarefas divididas de forma justa e 
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organizada. Após praticamente três dias de costurar, cortar, co-
lar e muito trabalho manual, terminamos. E não poderíamos ter 
ficado mais contente com o resultado!

Fotos da etapa de desenvolvimento do objeto final



5.1. Desenho do objeto/sistema 
que será entregue a(o) 

parceira(o) e rascunho
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6. Experimentação
    final



 No dia 3 de junho, levamos a caixa para Ágata e ela logo 
quis experimentar. Dessa vez, ela chamou 3 crianças para vê-
-los junto com ela. A educadora pediu às crianças para que elas 
a ajudassem a descobrir o que teria de surpresa dentro da cai-
xa, e Valentina começou tirando o chocalho do índio. A nossa 
parceira perguntou à aluna se o objeto teria som, e pediu para 
que ela tentasse ver o que estava fazendo esse barulho.  A me-
nina disse alegremente que eram folhas, e Ágata quis tirar o 
tecido que cobria a garrafa para ver também. 
Logo depois, a aluna Ana Luiza tirou o príncipe de dentro do 
cubo. A Ágata pediu para que ela sacudisse, questionando logo 
em seguida qual som era mais forte: do índio ou do príncipe. A 
menina retrucou, então, que o principe teria barulho mais forte.
 De pouco a pouco, as crianças e a nossa parceira foram 
retirando todos os chocalhos de personagem de dentro da cai-
xa, sempre ouvindo o som que cada um fazia, enquanto tenta-
vam montar uma história com os que já estavam ali. Em uma 
das situações, por exemplo, quando o príncipe e a princesa já 
estavam fora da caixa, Ágata e as crianças contaram que os 
dois personagens poderiam se encontrar numa floresta, apare-
cendo depois a bruxa. 
Depois, começaram a ver os chocalhos abstratos. Enquanto 
colocavam para fora da caixa, a Ágata perguntava qual era o 
sentimento representada em cada um dos itens. Logo que as 
meninas respondiam, a professora questionava qual dessas 
emoções cada um dos personagens poderia estar sentindo. 

       Ágata junto com as crianças tirando do cubo 
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 Quando terminaram de ver todos os chocalhos que es-
tavam dentro da caixa, Ágata perguntou para cada criança qual 
dos chocalhos elas tinham gostado mais. A aluna Vitória esco-
lheu o chocalho rosa sorridente, a Ana Luiza escolheu o prínci-
pe, a Isabelle escolheu o ogro e a Valentina escolheu a prince-
sa.  
 Com todos os personagens escolhidos, a educadora co-
meçou a criar uma história usando dos sons e das emoções 
para estimular a criatividade. Ela decidia um dos personagens, 
pedia para uma criança contar uma parte da história e ouvia 
o som do chocalho escolhido, voltando a questionar à crian-
ça como esse barulho poderia estar relacionado à emoção do 
personagem. Entre uma das escolhas, Ágata escutou o som 
forte do chocalho com uma “cara irritada” e perguntou qual dos 
personagens poderia ter atitude semelhança. As crianças logo 
responderam que o rei se encaixaria nesse barulho.  

 A parceira junto com as crianças criando uma história



 

 No final da brincadeira, Ágata perguntou às meninas qual 
deveria ser o nome do conjunto de objetos. Elas disseram “His-
tória da Sorte”, porque para brincar, segundo a nossa parceira, 
será necessário pegar um chocalho aleatoriamente dentro da 
caixa. Portanto, isso estimularia a criatividade das crianças e a 
coletividade, já que todos criariam uma história juntos, a partir 
do sorteio ao acaso com a caixa. 
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7. Conclusão
individual



Juliana Ernst: 
 

Todo o processo do projeto serviu de grande aprendizagem 
para mim. Foram aprendizagens que foram além do âmbito pro-
fissional de designer; elas foram para a vida.
Eu aprendi, principalmente com as aulas de Observação Par-
ticipante e com as instruções do André e da Renata, a entrar 
em um ambiente tendo a consciência de que não sou eu quem 
sabe melhor o que deve ser feito. Isso me fez aprender a ouvir e 
entender realidades diferentes da minha. Como fizemos projeto 
em uma creche com crianças de comunidades, foi interessante 
conhecer essa realidade que parece ser distante, mas que é 
muito próxima de mim.
Aprendi, também, muito sobre o processo de um projeto de 
design. As repetições, as tentativas bem e mal-sucedidas, as 
frustrações e a satisfação de escrever um relatório mostrando 
fotos de crianças usando algo criado inteiramente por mim e 
pela Julianna. Principalmente a execução de experimentos e as 
tentativas de fazer um bom produto final, bem executado, foram 
um aprendizado para mim, não só em relação às técnicas que 
usamos para criar todos os objetos, mas também em relação 
a lidar com as emoções, como a frustração de não conseguir 
fazer algo ficar como desejávamos. 
O projeto também me ensinou muito sobre organização. Me 
ensinou a não deixar os trabalhos para depois; fazer com an-
tecedência é extremamente importante para o sucesso de um 
projeto. 
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Julianna Lemos: 
 

A experiência de Projeto Básico foi extremamente proveitosa, 
tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. Isso 
ocorreu em virtude do trabalho coletivo na Casa Santa Ignez, 
do amor pessoal à área da educação, da valorização à empa-
tia por parte da Ágata e dos professores, do estímulo à cria-
tividade durante a disciplina e da minha proximidade com a 
parceira e as crianças. 
Na minha vida estudantil, o trabalho coletivo normalmente era 
um fator complicador. Contudo, a vivência de fazer projeto me 
permitiu aprender melhor sobre diálogo, respeito às opiniões 
e tomada de decisões. Durante o processo, foi necessário sa-
ber ouvir os professores e minha colega de dupla. Aprender 
quando e como se posicionar também foi fundamental para o 
prosseguimento do trabalho. 
Além disso, no decorrer das aulas, os professores da discipli-
na sempre buscaram entender a visão do parceiro, demons-
trando que o interesse pelo outro tem um papel importante em 
ser designer. Diante disso, perceber a valorização da empatia 
foi gratificante, porque é um ideal forte em minha vida e que, 
cada vez mais, também percebo que é valorizado no curso 
que eu escolhi.
Já em relação ao campo criativo, a necessidade de diversas 
experimentações me fez aprender a buscar soluções rápidas, 
além de estimular o intenso uso da imaginação. Também foi 
fundamental o incentivo dos professores pelo “fazer” , pois 
dessa forma tivemos a possibilidade de concretizar todas as 
nossas ideias, em vez de mantê-las apenas como um pensa-
mento abstrato. 
Por fim, o retorno a um ambiente escolar trouxe diversos 
aprendizados de autoconhecimento. Como futura profissional, 
me faz perceber que eu quero trabalhar com design social, ou 
com projetos voltados para a área de educação. Ainda, foi en-
riquecedor colaborar em um ambiente com crianças, porque, 



para mim, elas estão em uma fase da vida cheia de empolga-
ção, curiosidade e alegria, o que estimula ainda mais a criativi-
dade de um designer. Portanto, muito pude aprender tanto com 
as observações na turma da Ágata, quanto com com as aulas 
da disciplina de Projeto Básico.
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