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INTRODUÇÃO

A metodologia do projeto 2 estabelecida pela profes-
sora Ana Branco, se dá pela atividade de observação 
participante. A partir de uma série de observações e 
desenvolvimento das famosas “iscas”, nós, alunos de 
projeto 2, desenvolvemos um protótipo para a nossa 
intercessora. 
Meu trabalho foi feito na Escola Municipal República 
da Colômbia na Barra da Tijuca com a professora Maria 
José Campos. A Zezé, apelido pelo qual a professora 
é reconhecida, dá aulas de português, matemática, 
ciências, história e geografia para uma turma de 6º ano 
experimental -turma especial onde uma professora 
leciona todas as matérias. Escolhi fazer projeto com a 
Zezé pois ela demonstrou interesse na oportunidade 
de troca que ela e seus alunos teriam comigo. 

Na primeira vez que entrei na sala de aula da 1601, a 
professora estava trabalhando frações equivalentes. Ela 
usa um sistema de apoio chamado Educopédia, que tem 
conteúdo e exercício de todas as matérias. Enquanto 
resolvia um dos muitos exercícios propostos, Zezé 
perguntou: “Quantos exercícios cada um resolveu?”, 
se referindo ao problema que estava sendo resolvido. De-
pois de ouvir a resposta dos alunos, ela comentou: “Essa 
atividade é igual a atividade do chocolate e da pizza.” 
Em um próximo problema ela exclamou: “Representam 
o mesmo tamanho!”, quando falava das frações 1/2, 2/4, 
8/16. Expondo essas frações e percebendo que os alunos 
ainda estavam confusos com o conteúdo, Zezé pergun-
tou: “Como é que a gente identifica uma fração equiv-
alente?”. Os alunos responderam e ela foi completando 
as respostas até estar completamente certo. “Isso é uma 

OBSERVAÇÃO DA ATIVIDADE

Primeiro encontro
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outra maneira de identificar, aquela que a gente viu 
foi simplificando.” As crianças fizeram expressões de 
entendimento e a professora prosseguiu com a aula. “O 
Gilbran resolveu ¼ do exercício e a Camila resolveu 2 
dos 8, ou seja, 2/8.” “Quem resolveu mais?”. Ela simpli-
ficou a fração 2/8 mostrando para os alunos que os dois 
resolveram a mesma quantidade. Os exercícios do Educo-
pédia eram todos no mesmo molde, só mudava o enun-
ciado e as frações. Em um outro problema, falava que a 
Arlete tinha bebido 1/2 litro de leite e que a Esperança 
bebeu 3/6. Na hora de escrever no quadro Zezé pergun-
tou: “Meio litro é assim né?” apontando para a fração 
que acabara de escrever no quadro branco. Após escrev-
er as duas frações no quadro fez outra pergunta à turma: 
“Eu posso dividir por qual número igual?””3!”, as 
crianças responderam e a professora terminou a questão. 
Seguindo a Educopédia, ela passou para uma outra ma-

neira de resolver questões de frações, através de uma 
reta. “Frações na reta! Também já trabalhamos, mas 
vamos trabalhar de novo.” Desenhou uma reta no 
quadro e dividiu em quatro partes iguais: “Ela colocou 
naquela arrumação…. 1/4, 2/4, 3/4….”, falou Zezé se 
referindo ao exercício projetado na parede da sala de 
aula. “Tá certo?”, os alunos responderam em coro e 
ela passou para a próxima questão. “Se isso tudo vale 
5/5, esse pedacinho vale 1/5…..” “Então, 1/5 de 
30 vale quanto?”.  Os alunos pensaram, pensaram e 
gritaram a resposta. “30 dividido por 5 e o resultado 
vezes 1 dá?” “6!”. Eles aprenderam a resolver esse tipo 
de problema de frações e Zezé passou para o próximo 
exercício, o qual era um jogo de computador. O ob-
jetivo era colocar de um lado uma fração e do outro 
a fração equivalente, representada por um desenho. 
“Quero ver, não pode errar nenhuma!”. As crianças 
se divertiram com o jogo e todos a ajudaram a escol-
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Agradeço à Zezé por possiblitar aos alunos uma outra maneira de aprender ao deixá-
los por em prática seus conhecimentos em jogos da internet: “Quero ver, não pode 

errar nenhuma!”. Aprendi que nem sempre as professoras tem que ensinar da maneira 
convencional para que o aluno absorva o conteúdo.

Cheguei à sala de aula da 1601 para um segundo encon-
tro e Zezé estava começando a aula de ciências. “Hoje, 
nessa aula de ciências, a gente vai aprender tudo so-
bre a biosfera.” “Vamos colocar no quadro o objetivo 
da aula.” Ela escreveu no quadro o objetivo: Aprender 
que a biosfera é a região do planeta onde existe vida e 
que ela se relaciona com os demais ambientes da Terra. 
Com o auxílio do Educopédia, ela começou dizendo às 
crianças o conceito de biosfera. “A praia de São Conra-
do, o oceano, a gente pode dizer que ali é a biosfera?” 
perguntou a turma e eles responderam ainda um pouco 
confusos com o conceito. Ela continuou: “Nesse pedaço 
aqui, a hidrosfera, existe vida e, portanto, também 
é biosfera.” “A gente não pode pensar separado, 
temos que fazer uma interação; não vamos pensar 
em três espaços separados.” “Tudo se relacionando 
é a biosfera, é a vida.” Zezé explicou que na biosfera 

Segundo encontro
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existe uma interação entre fatores bióticos e abióticos e a fim 
de deixar claro aos alunos deu um exemplo: “Vamos pensar 
em um jardim. Um jardim é um ecossistema e existem 
vários seres vivos nele. Ali, tem um conjunto de fatores 
interagindo. No jardim tem coisas que tem vida e coisas 
que não tem vida; tudo que tem vida é chamado de biótico 
e tudo que não tem é chamado de abiótico.” Ao falar das 
relações em ecossistemas apareceram os termos harmônica e 
desarmônica e a professora utilizou metáforas para exclarecer 
o significado desses termos: “Harmonia é quando existe um 
conjunto que caminha de forma organizada; desarmonia é 
exatamente o contrário, podemos pensar na bagunça, na 
desorganização.” Sem deixar nenhuma informação escapar, 
Zezé falou: “Os seres vivos se organizam na natureza de 
forma hierárquia, que vai desde o átomo até a biosfera.” 
Assim que ela falou sobre o nível de organização, um dos 
alunos disse que não havia entendido nada sobre isso. Zezé 
fez questão de colocar no quadro um esquema e explicar cada 
um dos níveis. Em meio a tantos conceitos e informações, ela 
decidiu testar o conhecimento recém adquirido pelas crianças. 
Passou uma série de exercícios e os alunos, em algumas

das questões, simplesmente chutavam ou decora-
vam para que a aula continuasse e eles não tives-
sem mais que responder.  “Não quero que saiba 
a resposta, eu quero que entenda.” Acabaram os 
exercícios e ela seguiu com a matéria. Falou sobre a 
litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que juntas 
compõe o planeta Terra. Enquanto falava da atmos-
fera, foi levantada a questão do efeito estufa e os 
alunos questionaram a informação de que ele era 
ruim para o planeta. Zezé negou essa informação, 
passando a noção correta: “O efeito estuda faz mal 
porque ele foi feito para reter o calor e com a po-
luição é formado um cobertor de gases poluentes 
que não deixa o calor ir embora.” A professora 
finalizou a aula e liberou as crianças para o recreio.



introdução

1514

Agradeço à Zezé por escrever o objetivo da aula no quadro mostrando aos alunos o 
que eles devem fixar daquela lição, “Hoje, nessa aula de ciências, a gente vai aprender 
tudo sobre a biosfera.”. Percebi que esse mecanismo é muito beneficente ao estudante, 

visto que fica muito mais fácil saber exatamente o que deve ser estudado para a 
prova. Se eu soubesse dessa “técnica” no meu ano de vestibular, tenho certeza de que 

teria sido um ano menos estressante.

Terceiro encontro

Como de costume, a primeira coisa que Zezé fez foi 
colocar o objetivo da aula no quadro. Mais uma vez 
assisti a aula de ciências, cujo objetivo foi: reconhecer 
conceitos usados em ecologia. A primeira pergunta que 
ela fez foi: “Vocês sabem o que é ecologia?”. Deixou as 
crianças responderem, mas depois definiu claramente o 
significado da palavra: “Se a gente for pegar a palavra 
e destrinchá-la, a parte logia significa estudo e eco, 
casa. Ao pé da letra seria o estudo da casa, do planeta 
Terra.” Zezé começou a ensinar os conceitos emprega-
dos dentro do conteúdo de ecologia. Falou de habitat, 
nicho ecológico, relações ecológicas, biótopo, biomassa, 
cadeia alimentar, e outros. Ela fez questão que os meni-
nos anotassem todas as informações chave do conteúdo, 
“Pode colocar isso no caderno: habitat setinha e 
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copia.”  Para ter certeza de que eles tinham 
entendido, Zezé perguntou: “Onde que é o 
habitat da abelha?”. A turma respondeu em 
coro: “Colmeia!”, “E do urso dos Estados Uni-
dos?” “Na toca!” eles gritaram. Após algumas 
explicações sobre ecologia, a professora disse: 
“Ninguém copia nada por enquanto.” “Agora 
vocês vão me dizer o que vocês entendem 
por ecologia?” Os alunos disseram com suas 
palavras uma definição para ecologia e, con-
forme eles iam dizendo, Zezé ia acrescentando 
informações essenciais. Para checar mais uma 
vez se todos haviam entendido os conceitos, 
ela perguntou: “O que é biótopo?” “Será que 
tem a ver com biotipo?” Respostas diferentes 
foram dadas pelos alunos, mas a resposta certa 
era: “Biotipo e biótopo são a mesma coisa.”  
Ao reclamarem da quantidade de conteúdo,  a 
professora falou: “Vocês vão ouvir esses con-
ceitos até ficar velhinhos, não é igual a mmc 
e mdc que vai ouvir uma vez e depois não 
vai mais não.” Eles ainda estavam copiando 
os conceitos do quadro e Zezé os deu mais um 

tempo, visto que os conceitos de ecologia são impor-
tantes não só para a vida escolar do aluno, mas para 
a vida profissional de cada um no futuro e para a vida 
pessoal. Depois de esperar tempo suficiente, a profes-
sora começou um outro conteúdo, ainda dentro de 
ecologia: pirâmide de energia e cadeia alimentar. “No 
planeta existe um fluxo de energia e matéria que 
é essencial para o planeta.”, ela começou. “Existem 
esses seres que interagem para trocar energia.” 
Desenhou no quadro duas pirâmides e foi completan-
do conforme ensinava aos alunos. “Se a gente for 
dividir esses seres em uma pirâmide, quem vai ficar 
na base são os vegetais. Eles produzem o próprio 
alimento, não tem perninha para ir buscar comida; 
estão fixos no solo.”  Zezé citou as denominações 
autótrofo ou autotrófico; heterótrofo ou heterotrófico; 
consumidor primário, secundário we decompositor; 2º 
nível trófico, 3º nível trófico; 4º nível trófico.  A aula ter-
minou e ela os disse que continuariam esse conteúdo 
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Agradeço à Zezé por destacar a importância dos conceitos de ecologia para a vida de 
uma pessoa: “Vocês vão ouvir esses conceitos até ficar velhinhos, não é igual a mmc e 

mdc que vai ouvir uma vez e depois não vai mais não.”  Aprendi que é possível entend-
er as relações entre homens, animais e vegetais através do fluxo de energia e matéria 

que circula entre eles e que são essenciais para o planeta.

Quarto encontro

Cheguei à sala da 1601 e os alunos estavam todos em 
silêncio fazendo exercício de matemática. As questões 
que eles tinham que resolver eram de soma, subtração 
e frações que estavam inseridas em problemas com 
histórias. “São 8:30, quando der 8:45 eu vou fazer a 
correção da primeira página.”  As crianças, que antes 
estavam concentradas, começaram a falar e dispersar 
e Zezé os chamou atenção: “Não gosto de trabalhar 
com falatório, nem quando eu to explicando, nem 
quando vocês fazem dever.”  Enquanto eles faziam 
o trabalho, a professora preparava uma lembrancinha 
para o dia da criança que ela entregaria mais tarde na 
festa que eles haviam planejado para o dia. Ao ouvir 
barulho novamente, a professora falou “Levanta o 
dedo quem ainda não acabou.” Alguns dedos foram 



introdução

2120

levantados e ela completou: “5 minutos!” Durante 
os 5 minutos, alguns alunos terminaram o trabalho, e 
outros só enrolando. A correção da primeira página de 
exercícios começou e o primeiro comentário de Zezé 
foi: “Toda vez que vocês tiverem resolvendo prob-
lema tem que ter espaço para rabiscar, desenhar... 
se não perde o raciocínio.” Ao corrigir os exercícios 
percebi que o que ela chama de desenhar é criar um 
esquema para deixar as informações chave do prob-
lema matemático bem claras. A professora continuou 
falando: “Esse aqui, se não desenhar, não tem como 
entender.” Corrigiu a primeira página de exercícios 
inteira e deu mais vinte minutos para os alunos faz-
erem a segunda e a terceira páginas. Passaram-se os 
vinte minutos e ela começou a corrigir, não deu tempo 
a mais para que todos pudessem terminar. “Quan-
tos metros tem essa corrida?” “É só colocar 5000 
no fim, não é?” “Se o primeiro colocado atingiu a 
marca de chegada, quantos quilômetros ele per-
correu?” As crianças responderam as questões com 
entuasiasmo, mostrando que entenderam o conteúdo 
que foi cobrado. A professora terminou a correção e 
seguiu para a última parte: “Agora vocês vão fazer só Agradeço à Zezé por pedir e incentivar os alunos a desenharem um problema: 

“Esse aqui, se não desenhar, não tem como entender.” Transformando a linguagem 
verbal em linguagem não verbal –com esquemas de setas e traços- o entendimen-

to do que precisa ser respondido torna-se muito mais fácil. Aprendi que sempre 
que tiver algo confuso e que eu tenha ificuldade de entender devo reescrever 

aquela informação de uma maneira mais simples, desenhando.
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

No mesmo dia que fiz o quarto encontro, já tinha coletado 
mais de 200 palavras e entreguei para Zezé pedindo que 
ela arrumasse as palavras do jeito que ela quisesse. Perdida 
em meio a tantas palavras, Zezé começou a sepwará-las em 
grupos de duas, três e quatro palavras que faziam sentido 
entre si e que se relacionavam diretamente a sua aula. ela 
pegou o bolo de palavras e começou a olhar e separar 
algumas palavras que se relacionavam as suas aulas de 
matemática e ciências, entre elas fração, simplificar, gases 
poluentes, efeito estufa e seres vivos. Olhou todas as pala-
vras algumas vezes, ela parecia querer criar frases comple-
tas e assim que encontrou e adicionou todas as palavras 
que precisava me entregou os primeiros bloquinhos.

Jogo de palavras

Agradeço à Zezé por me ensinar, através de uma metáfora, que bons trabalhos são feitos 
com calma “Se eu arrumar as palavras rápido não vou conseguir ver todas as palavras”. 

Aprendi que mesmo tendo pouco tempo para fazer esse projeto não adianta tentar fazer 
o mais rápido possível, mas sim com a maior dedicação e calma possíveis.  
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Palavras Coletadas

exercícios
atividade
chocolate
representam
cada
quantos
igual
essa
mesmo
pizza
resolveu
tamanho
um
como
fração
isso
viu
gente
maneira
simplificando
2/8
quem
mais
nome

falava
leite
olha
direitinho
litro
colocar
meio
assim
dividir
novo
né
posso
também
trabalhar
número
qual
reta
arrumação
3/4
divertida 
tudo
pedacinho 
5/5 
1/5

vezes
numerdor
multiplica 
você
resposta 
conta 
denominador
resultado
divide
fazer
ler
agora
venho
meteorologistas
mundo
ciências 
quadro en-
chentes pre-
parado 
biosfera 
objetivo
prevenir 
sobre 
região
praia
vida
oceano

hidrosfera 
dizer 
São Conrado
pensar
espaços
harmonia
separado 
relacionando 
desarmonia
interação
existe
contrário
bagunça
caminha
desorganização
conjunto
caminha
forma
construção
inserido
planeta
desmatamento 
exemplo
direitos
desrespeito
acaba
invasão

próximo
usina hidrelé-
trica
jardim
fatores
ecossistema
biótico
abiótico
seres vivos
antes
 organizam
 átomo,
hierárquica
copiar
natureza 
entenda
efeito estufa 
ecologia
poluição
cobertor
calor
gases poluentes 
reter
palavra
estudo
casa
destrinchá-la

pé da letra
caderno
habitat
montanha
setinha
sol
ar
Estados Unidos
bosque
homem
esquilos
colmeia
toca
Rio das Pedras 
abelha
urso
 biótopo
será
mesma
biotipo
comunidade
clímax
coisa
biomassa
matéria orgâni-
ca
pedra

massa
até
vez
não
depois
velhinho moleza
essencial
trocar
anda
energia
pirâmide 
vegetais
logo
fluxo
base 
alimento
perninha 
comida 
fixos 
produzem
 buscar
solo
correção
página
explicando
dedo
quando

falatório
ainda
são
dever
levanta
primeira
acabou
página
5 minutos
medo
espelho
bico
cheio
nota
desiste
cara
feia
baixa
rabiscar
desenhar
metros
raciocínio
atingiu
perde
corrida
segundo
quilômetros

terceiro
percorreu 
vence
chegada
complicando
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Arrumação do jogo

ecologia e ciências relacionando natureza

existem homens que produzem gases poluentes

que aumentam o efeito estufa formando

cobertor de poluição depois prejudica

vidaa dos seres vivos

um aluno resolveu simplificar cada

colmeia

da abelha

habitat

desenhar

atingiu objetivo

rabiscar

fatores

ar

ao mundo

essencial

biótico abiótico

usina hidrelétrica desarmonia planeta

perde raciocínio

previnir desmatamento

percorreu quilômetros

5 minutos acabou

enchentes meteorologistas

biosfera organizada
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Escolha da frase-objetivo

Levei todas as frases formadas na barraca para Zezé e 
pedi que ela escolhesse a que mais tivesse a ver com a 
sua aula. Disse a ela que havia a possibilidade de juntar 
frases e adicionar palavras. As frases formadas foram: 

5 minutos para previnir o desmatamento;

O homem atingiu seu objetivo depois de 5 minutos de 
desenho;

Desenhar o mundo dos seres vivos relacionando na-
tureza e habitat;

Desenhou? Atingiu o objetivo;

O homem perde o raciocínio depois da poluição; 

O homem perde o raciocínio depois da poluição; 

Os seres vivos produzem um cobertor de vida para os 
homens; 

A ecologia organizada é essencial no desenho do 
planeta; 

Desenhar um mundo de homens que produzem a vida 
se relacionando com a natureza; 

Existem homens que percorrem o desenho do seu 
habitat; 

Cada homem produz uma fração da vida; 

A desarmonia no planeta está relacionada ao efeito 
estufa; 

Simplificando cada fração para formar homens que 
produzem vida.



30 Cada homem produz uma fração da vida

Ela olhou todas as frases e as separou em 2 grupos, pensou, 
olhou novamente e ficou em dúvida entre duas delas e pensou 
mais um pouco. Ao final, puxou a escolhida:

Cada homem produz uma fração da vida.

Agradeço à Zezé por me mostrar que ela acredita que o trabalho 
em conjunto é necessário para que a vida possa ser construída 
“Cada um tem que contribuir um pouquinho para formar uma 

sociedade melhor”. Me identifiquei muito na fala dela pois a minha 
intenção como uma futura profissional na área de design é justa-
mente a integração da sociedade para que se forme um mundo 

melhor.

DESENVOLVIMENTO

Nesta etapa do projeto comecei a desenvolver “iscas”, 
conhecidos também como experimentos - objetos 
desenvolvidos e propostos a Zezé baseados na sua 
metodologia e na frase-objetivo -, para tentar me 
aproximar da realidade das crianças e da aula da pro-
fessora, entendendo sua metodologia.
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desenvolvimento

Cada homem produz uma fração da vida

Relação da frase-objetivo com os desenhos

Entreguei os desenhos a Zezé e antes que eu pudesse 
explicar o que ela teria que fazer com eles ela escolheu 
um. Expliquei a ela que essa etapa era só de identifi-
cação da frase no desenho, e que, portanto, ela deveria 
relacioná-la com a atividade retratada no desenho. 
Com a atividade em que ela explicava o significado 
semântico da palavra ecologia, ela disse que a própria 
fala “A gente tem que entender o que cada um deles 
representa para o planeta.” –mostrada no desenho- 
exprime o papel que cada um desempenha, uma parte 
da vida. Na atividade em que tinha a biosfera como 
conteúdo, ela disse que é preciso fazer com que os 
alunos entendam que é de responsabilidade de cada 
um uma parte da vida que compõe a biosfera. Com a 

atividade em que usava o site Educopédia como apoio, 
Zezé relacionou o conteúdo do exercício proposto, 
dizendo que fração e parte significam a mesma coisa e 
que essas partes podem ser ainda mais simplificadas. 
Com a última atividade, a qual os alunos fizeram exer-
cícios de matemática, ela contou que eles enquanto 
faziam o dever estavam produzindo e simplificando 
frações, assim como ela quer que façam no futuro: 

Agradeço à Zezé por passar aos seus alunos a coragem e a confiança de 
que eles são importantes para compor a vida no mundo quando disse 

“É preciso fazer com que os alunos entendam que é de responsabilidade 
de cada um uma parte da vida que compõe a biosfera.” Aprendi que 

essa confiança deve ser sempre passada adiante e farei isso sempre que 
possível!
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desenvolvimento

Cada homem produz uma fração da vida

Experimentos relacionados à frase-objetivo:
“Cada homem produz uma fração da vida”

1) Pirâmide de energia para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: papelão, papel paraná e papeis coloridos

Uso pensado: Pensei na pirâmide como uma maneira 
de fazer os alunos fixarem a matéria e pudessem 
usá-lo como um jogo. Em pedaços de papel paraná 
estavam escritos seres consumidores e produtores e 
o objetivo do jogo era posicionar cada um deles no 
nível trófico que se encontravam. Os papeis coloridos 
foram utilizados com a finalidade de dividir os difer-
entes níveis tróficos e a passagem de energia de um ao 
outro.

Como foi usado: Zezé colou a pirâmide no quadro 
branco e criou um diálogo entre ela, o material  e o 
educopédia (site que usa como apoio para suas aulas). 
Conforme foi dando andamento a aula, a profes-
sora foi puxando setas da pirâmide e escrevendo no 
quadro os conteúdos referentes a cada um dos níveis 
representados.

Agradeço à Zezé por incorporar o objeto na sua aula de uma ma-
neira natural “Essa pirâmide aqui está dividida em diferentes níveis 

de energia”, não necessitando pegar tempo de outras matérias 
somente para utilizá-lo.  Aprendi que experimentos que ilustram a 

aula da professora facilitam o aprendizado do aluno.
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2) Figuras de animais para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papelão, papel craft e figuras de 
seres consumidores e produtores coloridas 
com pastel seco.

Uso pensado: A intenção ao bolar esse ex-
perimento era de que os alunos utilizassem 
os animais e vegetais para montar uma teia 
alimentar, na qual eles mesmos posicionariam 
as setas, mostrando qual ser é alimento para 
outro ser e como a passagem de energia entre 
eles ocorre. 

Como foi usado: Zezé pegou somente as 
figuras dos animais e mostrou para a turma e 
o exercício proposto foi que eles dissessem se 
o animal era um consumidor primário, se-
cundário ou terciário e identificar os vegetais, 
que são os produtores.

Agradeço à Zezé por me fazer perceber que ela não estava interessada 
em trabalhar com jogos e sim com materiais simples que ela pudesse 
mostrar e obter a resposta da turma rapidamente, “Esse animal aqui é 
o que? Consumidor o que?”. Isso fez com que eu abrisse minha mente 

para que pudesse pensar em outros tipos de experimentos, como o 
cubo com fotos e o papel pardo com imagens.
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3) Cubo com fotos para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: papel paraná, fita crepe e imagens impressas 
da internet.

Uso pensado: O cubo foi pensado com o intuito de 
estimular a criação de histórias que pudessem ser 
encontradas em jornais.

Como foi usado: Zezé fez uso do cubo como um in-
strumento para a produção de um trabalho individual 
no qual os alunos sorteariam no cubo um tema para 
fazer uma manchete, um lide e um desenho; dentre os 
possíveis temas estavam: cientistas, família, desmata-
mento, música, futebol e poluição. Ao terminarem a 
atividade, a professora pediu que cada aluno fosse até 

Agradeço à Zezé por ter usado o cubo sorteando um tema para cada aluno 
e reforçando a produção individual dos alunos “Cada um vai jogar o dado 

e sortear um tema”, que é tão importante quanto a produção do grupo. 
Aprendi que o cubo é uma ótima maneira de se usar o “modo sorteio” para 
realizar uma atividade, porém ele restringe o número de imagens que po-

dem ser utilizadas.
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4) Corda com tecidos amarrados para a frase-
objetivo “Cada homem produz uma fração da 
vida”

Material: retalhos de tecido verde e branco

Uso pensado: A corda feita de tecido com vários 
outros tecidos amarrados tinha a proposta de ser-
vir como um suporte para os trabalhos dos alunos, 
os quais seriam presos através dos retalhos.

Como foi usado: Zezé ao ver o objeto pensou que 
este serviria para contribuir com a criatividade 
dos alunos e pediu que enquanto apresentassem 
o trabalho que foi feito a partir do experimento 
do cubo, usassem aquilo de alguma forma no seu 

Agradeço à Zezé por atiçar a criatividade dos alunos dizendo “Com esta aula, 
além de estimular a criatividade para criar manchetes, estimulamos a criativi-

dade de outra maneira”, mudando totalmente o objetivo do experimento e 
deixando as crianças se divertirem. Isso gerou em mim a certeza de que estou 
fazendo o curso certo, pois assim como Zezé estimula a criatividade dos alu-
nos, ela estimula a minha na criação de experimentos. Aprendi que a corda é 
uma estrutura frágil e não serviria para a finalidade pela qual foi construída. 
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5) Garrafa com manchetes para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: garrafa pet, manchetes retiradas de jornais e 
fita crepe

Uso pensado: A garrafa pet que continha manchetes 
retiradas do jornal ‘O Globo’ foi uma outra alternativa 
encontrada para o estilo de material que Zezé pede 
em sua aula. O objetivo era que a professora sorte-
asse de alguma forma a manchete para o aluno e que 
através dela criasse uma notícia ou reportagem.

Como foi usado: Simplificando a atividade, Zezé 
pediu que eles somente construíssem um lide para a 
manchete. Agradeço à Zezé por ter utilizado o “modo sorteio” mais uma vez “Vou sortear 

um para cada um”, me dando direções - de que este modo é eficaz para que um 
trabalho individual seja bem realizado - para a próxima etapa do projeto. Isso 

gerou em mim a segurança de que Zezé preza experimentos que o trabalho 
individual pode ser realizado.
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6) Caixa com manchetes para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: caixa de perfume e manchetes retiradas da 
internet.

Uso pensado: Foi pensada com o mesmo objetivo 
que a garrafa com as manchetes – a professora sor-
teava para cada aluno uma manchete e eles teriam 
que escrever uma notícia para ela -, mudando a forma 
como as manchetes estavam organizadas e de onde 
elas foram tiradas (internet).

Como foi usado: Ao invés de sortear uma para cada 
aluno, como havia feito com as machetes da garrafa, 
dispôs todas em uma mesa e deixou que os alunos es-
colhessem a que eles quisessem. Dessa vez o exercício 
era escrever a notícia ou reportagem. 

Agradeço à Zezé por abrir o espaço para os alunos escolherem o tema que 
gostariam de trabalhar “Quero que cada um venha aqui na mesa e escolha uma 
manchete”, dispondo as diferentes manchetes em cima da mesa. Isso gerou em 

mim a lembrança de quando eu era dessa idade e gostava de fazer exercícios que 
eu podia escolher o tema. Aprendi que dando liberdade ao aluno de realizar a 

atividade sobre o tema que ele quiser, o trabalho é feito com muito mais esforço.
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7) Quadradinhos  com placa de suporte para 
demonstrar fração para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: papel paraná, papel colorido e velcro.

Uso pensado: Os quadradinhos para demostrar 
frações tinha como objetivo servir de apoio para prob-
lemas e contas que envolviam frações. A professora 
podia retirar quadradinhos para mostrar determinadas 
frações aos alunos. 

Como foi usado: Zezé o aplicou na resolução de um 
problema e o mostrou, perguntando aos alunos, como 
podia resolver a questão. 

Agradeço à Zezé por mostrar, mais uma vez, a mensagem de que cada um 
produz uma parte da vida, tendo significado para o mundo “Se eu tirar mais 

um quadradinho fica quanto?”. Isso fez com que eu me identificasse com Zezé e 
começasse a pensar em experimentos com essa finalidade, como por exemplo 

o “Monte sua propaganda”.
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8) Imagens de grandes empresas para a frase-obje-
tivo “Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papel com imagens impressas. 

Uso pensado: As imagens de logomarcas de grandes 
empresas tinham o objetivo servir de conteúdo para 
uma dinâmica em grupo, na qual os alunos deveriam 
classificar cada uma das empresas em diferentes cate-
gorias, entre elas: beleza, limpeza, alimento, vestuário, 
eletrônicos, petróleo e internet.

Como foi usado: Zezé pegou todas as imagens e 
mostrou uma por uma perguntando para a turma se 
as logomarcas eram imagens verbais, não verbais ou 
mistas. Agradeço à Zezé por utilizar esse experimento de forma a misturar conceitos 

muito importantes no aprendizado de uma criança, a palavra e a imagem “Esse 
aqui, pode ser classificado como verbal, não verbal ou misto?” Isso gerou em 
mim a satisfação de poder misturar palavras e frases com imagens em experi-

mentos, ampliando as possibilidades de experimentos.
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9) Papel pardo com imagens para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papel pardo, barbante e imagens impressas 
da internet.

Uso pensado: A intenção do experimento era que os 
alunos montassem juntos uma propaganda, ligando 
com barbantes os elementos que estariam presentes 
nela.

Como foi usado: Zezé colou o papel no quadro e nu-
merou cada um dos elementos, de 1 a 11. Em seguida 
pediu que os alunos fizessem para cada item uma 
pequena propaganda que a convencesse de comprar 
determinado produto ou ideologia. Ao final, pediu 
a quem quisesse que apresentasse para a turma seu 
trabalho. 

Agradeço à Zezé por  fazer com que os alunos exercitem o conteúdo apren-
dido em sala realizando diferentes exercícios “Para cada uma das imagens 

vocês vão criar uma propaganda ou campanha que me convença” e ao usar o 
experimento do papel pardo com imagens estimular o pensamento não só da 
linguagem verbal, mas também da linguagem não verbal. Isso fez com que eu 
percebesse que Zezé gosta da utilização de imagens aproveitando para criar 
várias atividades diferentes e eu começasse a fazer experimentos baseados 

em imagens que estivessem relacionadas a aula.
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10) Monte sua propaganda para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papel A4

Uso pensado: O experimento vinha com instruções 
claras; era um exercício pronto baseado nos tipos de 
exercício que Zezé já havia feito com base em difer-
entes experimentos. Em uma folha A4, a instrução era 
de que os alunos primeiramente escrevessem as ideias 
e depois montassem uma propaganda.

Como foi usado: Zezé seguiu as instruções e pediu 
que os alunos criassem propaganda de coisas que 
dessem  a vontade de comprar nas pessoas e que não 
existissem ainda.  

Agradeço à Zezé por deixar com que cada um pensasse em um produto não 
existente em silêncio, podendo ter um momento de reflexão “Tem que ser de 
uma coisa que não existe, um produto de vocês!”. Isso gerou em mim a segu-
rança de estar fazendo o projeto sozinha, pois o produto que será gerado no 

final vai ter meus sentimentos e pensamentos inseridos nele. Aprendi que 
trabalhos individuais são muito eficazes, pois fazem a pessoa pensar por ela 

mesma.
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11) Plaquinhas com tema para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papel paraná

Uso pensado: As plaquinhas eram parte do experi-
mento das logomarcas e foram pensadas como instru-
mento de classificação delas.

Como foi usado: Zezé resolveu utilizá-las separada-
mente esta acabou servindo como ideias de produtos 
para se fazer uma propaganda. A professora leu em 
voz alta cada um deles e disse que os alunos poderiam 
pensar em produtos que coubessem em um daqueles 
temas ou fazer de um outro tema diferente. Os temas 
eram: beleza, limpeza, alimento, vestuário, eletrônicos, 
petróleo e internet. Agradeço à Zezé por me mostrar que um experimento pode ser desmontado 

e usado em outros momentos de uma maneira completamente diferente “Vou 
falar em voz alta umas ideias de produto que vocês podem usar”. Isso gerou 

em mim fazer experimentos que possam ser montados e desmontados até que 
chegue ao que realmente deve ser. 
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12) Plaquinhas em formato de pizza para a frase-
objetivo “Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papelão

Uso pensado: Tendo em mente a frase escolhida, pen-
sei em uma maneira diferente de levar um experimen-
to que fosse os pedaços de pizza. As plaquinhas feitas 
com papelão ganharam um outro significado, agora 
seriam usadas fazendo referência ao regime político 
da Roma Antiga. Em cada pedaço estava escrito algo 
relacionado ao poder na Roma Antiga e no Brasil e o 
objetivo era que eles conseguissem relacionar cada 
um deles.

Como foi usado: Zezé foi mediadora da atividade, ela 
levantou cada plaquinha e foi, junto com os alunos, 
montando os laços existentes. Agradeço à Zezé por utilizar o experimento de uma forma prática “O Senado tem 

poder? Quais eram os tipos de pessoas que o compunha?”, fazendo com que o 
experimento servisse de mediador entre ela e os alunos. Aprendi que o formato de 

pizza não é eficaz se usado de uma maneira diferente da convencional.
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13) Quebra-cabeça placas tectônicas para a frase-
objetivo “Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papel paraná e imagens impressas.

Uso pensado: Em papeis A4 com mapas mundis 
impressos, foram desenhadas as posições de cada 
uma das placas tectônicas, e depois colados em papeis 
paraná foram recortados de acordo com as linhas 
das divisões. O quebra-cabeça das placas tectônicas 
foi pensado como uma atividade para ser realizada 
em grupos, os quais passariam por um desafio para 
montá-lo.

Como foi usado: Sem tempo de realizar uma ativi-
dade em grupo, Zezé colou no quadro os pedaços do 
mapa de forma espaçada para que os alunos pu-
dessem enxergar aonde cada uma das placas repre-
sentadas estavam localizadas. Utilizou o experimento 
conjugando-o com a sua aula no Educopédia. 

Agradeço à Zezé por mostrar aos alunos o conteúdo que estava por trás do 
quebra-cabeça “Porque não ocorrem terremotos no Brasil?”, aproveitando para 
apontar as consequências do movimento das placas tectônicas, incluindo con-

teúdo que não estava sendo apresentado na aula. Isso gerou em mim a vontade 
de produzir um quebra-cabeça para que eu pudesse juntar todos os pedaços da 

minha vida que estão soltos.
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Expliquei como funciona a dinâmica do quente e frio 
para Zezé e coloquei os 13 experimentos em cima 
da mesa da sala dos professores. De um lado, junto a 
frase, estava o pedaço de papel escrito ‘quente’ e do 
outro lado o escrito ‘frio’. Pedi para que ela organizasse 
de acordo com o que ela tinha mais gostado de usar 
e que mais tinha relação com a frase em uma ordem 
hierárquica.

Partido Adotado

1º Quente/Frio Agradeço à Zezé por ressaltar a importância do trabalho 
de cada um para que possamos produzir uma vida para 
a sociedade que conte cada vez mais com a participação 
de todos “As coisas que cada um de nós fazemos podem 
fazer diferença na vida das pessoas”. Isso gerou em mim 

a possibilidade de incluir a participação de todos nas 
variações geradas, onde cada um realiza um trabalho 

– individual ou em grupo – e depois compartilha com a 
turma.
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Quente

Ordem do mais quente para o mais frio: cubo com imagens; garrafa com manchetes; caixa com manchetes; papel 
pardo com imagens; monte sua propaganda; imagens de grandes empresas; quebra-cabeça placas tectônicas; 
pirâmide de energia; figuras de animais; plaquinhas com tema; quadradinhos  com placa de suporte para demons-
trar fração; plaquinhas em formato de pizza; corda com tecidos amarrados.w

Frio
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A partir de análises feitas com a linha do quente/frio 
montada por Zezé – a qual contava com o cubo com 
fotos, a garrafa e caixa de manchetes, o papel pardo 
com imagens e o “monte sua propaganda” como ex-
perimentos mais quentes respectivamente – o partido 
adotado foi um suporte para colocar imagens e 
manchetes.

Partido Adotado
Agradeço à Zezé por se entusiasmar com um dos ex-

perimentos e colocá-lo como o mais quente “Esse 
cubo é ótimo, ele me dá várias opções de atividades” , 
seguido da garrafa e da caixa com manchetes. O entu-
siasmo dela ao colocar o cubo, a garrafa e a caixa com 

manchetes me mostrou que ela gosta de trabalhar com 
imagens e manchetes apesar de não possuir muitas 

possibilidades.
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GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS

1) Estrutura com lugares para colocar manchetes 
e imagens escondidas para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: bola de isopor, jornal e papel duplex.

Uso pensado: a “bola” com lugares para colocar 
manchetes foi feita com o intuito de ser um objeto 
que Zezé pudesse usar para sortear uma imagem ou 
manchete e em seguida realizar uma atividade com a 
turma sobre o que foi sorteado. 

Como foi usado: Zezé estava trabalhando lendas com 
a turma e colocou nos espaços títulos para diferentes 
histórias que foram sorteados por cada aluno. Ao final, 
eles tinham diferentes histórias.

Agradeço à Zezé por pedir para as crianças jogarem a “bola” pra cima e deixar 
que eles se divertissem enquanto faziam o exercício “Joga pro alto e tira um 

título para o texto de vocês.” Isso gerou em mim a permissão de ser criança de 
vez em quando e viver momentos sem preocupação. Aprendi que para fazer 
uma estrutura que será jogada para o alto é necessário que ela seja feita com 

um material resistente.
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2) Painel com bolsos dividido por matéria para a 
frase-objetivo “Cada homem produz uma fração da 
vida”

Material: papel paraná, tecido algodão, plástico, ilhós 
e argolas. 

Uso pensado: O suporte foi produzido com a inten-
ção de servir como um quadro para imagens e man-
chetes o qual Zezé poderia usar em qualquer aula para 
colocar imagens feitas pelos alunos ou por ela mesma. 
Sua estrutura era igual a de um livro desmontável; as 
placas que estavam presas por uma argola poderiam 
ser separadas. 

Como foi usado: Na aula de português em que os 
alunos aprendiam verbos, a professora pediu que cada 
um escrevesse um verbo que gostou de aprender, 
colocasse em um dos bolsos do painel  e explicasse 
para a turma seu significado. Zezé também colocou 
alguns verbos de sua escolha.

Agradeço à Zezé por mostrar a utilidade do material de diversas maneiras 
“Posso usar para colocar imagens e eles podem escrever coisas para colocar 

nos bolsos também!”, entre elas conteúdo produzido pelos alunos e conteúdo 
produzido por ela mesma. Isso gerou em mim a firmeza de que as próximas 

variações deveriam possuir diferentes formas de uso.
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3) Painel de feltro com velcros para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: feltro, velcro e bolsos de plástico

Uso pensado: O painel produzido tinha a intenção 
de não restringir a aula na qual seria utilizado. Toda 
sua dimensão poderia ser usado em toda e qualquer 
aula. Contava com letras e números que pudessem ser 
colocados e retirados do painel quando a professora 
quisesse. 

Como foi usado: Zezé aproveitou a aula de matemáti-
ca para colocar os números em um bolso, as operações 
matemáticas em outro, as letras em outro, e os quad-
radinhos em outro. Como os alunos estavam resolv-
endo problemas com contas, na hora da correção ela 
escolheu alguns para fazerem a conta para a turma.

Agradeço à Zezé por ter utilizado esse experimento e me mostrado que em um 
painel no qual o lugar de cada informação não é restrito pode-se realizar ativi-
dades de maneiras muito distintas “Tira essa conta daqui e coloca lá do outro 

lado”. Isso gerou em mim a sensação de que eu não preciso me restringir a nada 
quando estou realizando um projeto. Aprendi que paineis extensos dão liber-
dade à professora e ao aluno de realizar vários exercícios sem ter que retirar 

elementos. 
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4) Varal com pregadores para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: arame, fita crepe e pregadores de roupa

Uso pensado: A estrutura foi criada com o intuito de 
expor as imagens utilizadas por Zezé durante as ativi-
dade que realiza de uma maneira que todos os alunos 
pudessem ver as figuras.

Como foi usado: Zezé colocou o varal em cima de 
uma mesa na frente da sala inteira e, em outras duas 
mesas ao lado, dispôs as imagens e as manchetes 
relacionados ao tema da aula de ciências. A dinâmica 
proposta pela professora consistia na escolha de uma 
imagem e em seguida de uma manchete que tivesse 
alguma relação com a imagem. A atividade foi reali-
zada em dupla e os alunos apresentavam para a turma 
após a escolha; quando terminavam, colocavam uma 
ao lado da outra – a manchete e a imagem – no varal.

Agradeço à Zezé por ressaltar a importância de um varal maior para que cai-
bam todas as imagens sem que os alunos tenham que retirar as que já foram 

mostradas para colocar outras “Se o varal fosse maior eles poderiam ver o 
trabalho de todo mundo”. Isso gerou em mim o desejo de montar um enome 

varal para colocar no meu teto com fotos de momentos de gratidão da minha 
vida para que eu pudesse recordá-los todos os dias.
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5) Roleta maluca para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: papelão e bailarina

Uso pensado: A roleta foi feita e pensada para ser um 
suporte no qual as crianças pudessem ver 3 imagens 
e/ou manchetes ao mesmo tempo.

Como foi usado: Na mesma atividade que utilizou 
o varal, Zezé fez uso da roleta como o suporte para a 
etapa final da atividade. Após posicionarem – uma ao 
lado da outra – as manchetes e imagens no varal, os 
alunos tinham que classificá-las como relacionadas a 
mudanças climáticas, soluções alternativas e camada 
de ozônio, temas que foram selecionados pela pro-
fessora como mais importantes dentre os que foram 
trabalhados em sala de aula. Os alunos apresentaram 
as relações da imagem com a frase para a turma. 

Agradeço à Zezé por atribuir mais uma função à roleta quando disse “Aqui 
vocês vão classificar essas imagens e manchetes em mudanças climáticas, 

soluções alternativas e camada de ozônio.” Isso gerou em mim o impulso para 
desempenhar mais funções em diferentes projetos sem pensar duas vezes. 

Aprendi que um espaço restrito para pendurar as imagens e frases não é su-
ficiente, visto que os alunos tiveram que tirar o que colocaram na roleta logo 

depois de apresentar o trabalho.
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6) Boneco com elásticos para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: papelão, bailarina e elástico roliço

Uso pensado: O boneco foi feito pensando na 
questão de pendurar imagens e manchetes em um 
suporte. Suas partes do corpo são separáveis e fei-
tas para um atividade em grupo na qual cada grupo 
receberia uma parte do corpo que possuiria um tema 
e eles teriam que classificar imagens e manchetes nas 
diferentes categorias. 

Como foi usado: Zezé colou o boneco na parede e 
pendurou todas as imagens que eu havia levado sobre 
o tema sustentabilidade. A atividade proposta pela 
professora foi que cada aluno levantasse e pegasse do 
boneco algo que ele fazia para tornar o mundo mais 
sustentável ou algo que ele não fazia mas deveria 
fazer. O exercício reforçou um momento de reflexão 
pessoal do aluno.

Agradeço à Zezé por relacionar o tema “sustentabilidade” com a figura no boneco 
e fazer uma atividade de reflexão com as crianças “Esse é um assunto muito 

importante nos dias de hoje e vocês precisam prestar atenção se estão fazendo 
alguma coisa para ajudar nosso planeta”. Aprendi que experimentos que os alu-

nos possam usar também são muito enriquecedores. Isso gerou em mim o desejo 
de imaginar e querer ver um mundo saudável daqui a poucos anos e de produzir 
experimentos que possam ser usados pelos alunos e pela professora ao mesmo 

tempo.
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7) Esfera de arame para a frase-objetivo “Cada 
homem produz uma fração da vida”

Material: arame e fita isolante

Uso pensado: A esfera de arame foi pensada para ser 
um objeto que Zezé pudesse segurar e rodar para que 
a turma inteira pudesse ver as imagens e frases nela 
penduradas. 

Como foi usado: Ao distribuir 1 imagem ou manchete 
para cada aluno da turma sobre algum dos conteú-
dos de geografia na aula de revisão, Zezé pediu para 
que eles levantassem um por um para explicar o que 
estava acontecendo em cada uma das situações rece-
bidas. Após a explicação eles prenderam na esfera até 
que ela fosse completamente preenchida. 

Agradeço à Zezé por preencher toda a superfície da esfera com as imagens 
do conteúdo de geografia “O que está acontecendo nessa imagem Naiara?”. 
Isso gerou em mim a vontade de preencher todos os vazios da minha vida 
com emoções vividas diariamente. Aprendi que a esfera não pode ser con-

struída de arame fino pois com o passar do tempo ela se deforma.
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8) Educopédia interativa para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papelão, tecido e papel duplex

Uso pensado: A educopédia interativa foi criada com 
a intenção de ser substituta da educopédia virtual. 
A professora teria a liberdade para escrever o que 
quisesse e aonde quisesse, além de ter vários suportes 
imagens. O experimento tem a finalidade de propor-
cionar uma dinâmica mais divertida de aula.

Como foi usado: Zezé colou o material na parede e 
durante a aula escreveu informações importantes do 
conteúdo que estava sendo visto e ilustrou com as 
imagens que foram por mim disponibilizadas. Agradeço à Zezé por ter utilizado a educopédia interativa junto com a educopédia 

digital, mostrando aos alunos uma diversidade maior de imagens e anotando pala-
vras-chave nos espaços acima das imagens “É bom ter autonomia para mudar o que 

está no quadro quando necessário”. Aprendi que é possível transferir tudo que é 
utilizado digitalmente em sala de aula para um quadro manual. Isso gerou em mim 
a disposição para fazer um quadro manual do meu dia a dia, colocando nele todos 
os meus aprendizados e a disposição de produzir as imagens que serão utilizadas 

por Zezé em seu dia a dia.
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9) Móbile com fitas coloridas para a frase-objetivo 
“Cada homem produz uma fração da vida”

Material: papel paraná, papel craft, espuma e fitas de 
cetim coloridas 

Uso pensado: O móbile foi construído pensando em 
um maior armazenamento de imagens e manchetes, 
visto que ele comportava mais conteúdo do que os 
suportes levados anteriormente. 

Como foi usado: Diferentemente dos outros suportes 
levados, Zezé não criou nenhuma atividade específica 
para utilizar o móbile. Durante uma aula de revisão de 
ciências, ela foi ilustrando o conteúdo que os alunos 
aprenderam durante o bimestre expondo as imagens 
para que todos pudessem ver e fixar alguns conceitos Agradeço à Zezé por usar o móbile em cima da mesa fortalecendo a ideia de que 

o suporte deve permitir que uma boa quantidade de imagens estejam claramente 
visíveis para todos os alunos “Não dá para enxergar todas as imagens que estão 

sendo colocadas de mais de um ângulo”. Aprendi que o suporte que será feito deve 
possuir pelo menos 2 ângulos de visão para cada ângulo da sala de aula. Isso gerou 

em mim a energia para testar diferentes moldes de suporte.
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Alternativa Adotada

2º Quente/Frio

Espalhei pelo chão da sala todas as variações colocan-
do de um lado o papel indicando “quente” e do outro 
“frio”. Zezé organizou rapidamente, já tendo certeza do 
que colocaria em primeiro lugar como “mais quente”. 
Quando relacionou com a frase tema “Cada homem 
produz uma fração da vida”, Zezé ressaltou que nos 
três experimentos mais quentes os alunos podem 
escolher o que vai estar anexado ou a partir do que 
estiver anexado e a partir dessa escolha construir seu 
próprio conceito de vida, do mundo e da matéria.

Agradeço à Zezé por enfatizar a criação do conceito 
individual de vida e do mundo “Em todos os experi-

mentos os alunos podem construir o seu próprio 
conceito da vida, do mundo, da matéria.” Isso ger-
ou em mim a necessidade de valorizar o meu pen-
samento sobre assuntos como questões sociais e 

a sustentabilidade. Em relação ao projeto, a opção 
de Zezé por um material que estimule os alunos a 

construir o próprio conceito de vida, gerou em mim 
a vontade de pensar diferentes tipos de materiais 
e as vantagens de cada um para que ele possa ser 

utilizado da maneira mais eficaz possível.
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Quente

Ordem do mais quente para o mais frio: varal, esfera de arame, boneco, estrutura com lugares 
para colocar imagens e manchetes escondidas, painel com bolsos dividido por matéria, educopé-
dia interativa, painel de feltro com velcro, móbile e roleta maluca. 

Frio



Cada homem produz uma fração da vida 8988

desenvolvimento

Cada homem produz uma fração da vida

Alternativa Adotada 

Ao analisar os experimentos colocados em 1º, 2º e 
3º lugar – varal de arame, esfera de arame e boneco 
de papelão com elásticos - , recebi a orientação dos 
professores Ana Branco e Vicente Barros para estudar 
estruturas que fossem vazadas e pudessem ser coloca-
das em grupo, como um conjunto. As estruturas pre-
cisam de algum suporte para colocar imagens e frases 
sem que estes tombem para o lado ou caiam. Além 
disso, todas as crianças precisam enxergar as imagens 
de qualquer lugar da sala.

Agradeço à Zezé por escolher um objeto que possa 
ser usado em todas as aulas “Dá para fazer muitas 

atividades com esse varal, vou usar em todas as au-
las!”. Isso revelou que suas opções de materiais para 
dar aula são bem restritas e que ela gostaria de ter 
uma coisa que possibilita outras para usar no dia a 

dia onde os alunos possam escolher, e a partir dessa 
escolha construir seu conceito de vida, mundo e ma-
téria, relacionando com a frase-tema “Cada homem 

produz uma fração da vida”.
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CONCLUSÃO

Após muita observação, principalmente na maneira 
como Zezé utilizou cada experimento e variação e 
da posição em que colocou na linha do quente/frio, 
comecei a pensar em possíveis protótipos para desen-
volver e concluir o projeto.

CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS

Tendo o varal  como experimento mais quente, come-
cei a pensar em estruturas parecidas com ele que com-
portassem bem as imagens e as frases. Fiz um outro 
varal com arame que tinha várias outras bases quadra-
das de arame junto com a base quadrada que quando 
puxadas formavam uma sanfona, tornando a estrutura 
maior. Apesar de ser uma ideia interessante, o objeto 
não estava ficando em pé e resolvi pensar em outro 
tipo de suporte que não cairia. Construi duas estrutur-
as –uma triangular e outra quadrada- de madeira com 
furos em que um barbante passava e formava uma teia 
de aranha. Quando coloquei as imagens penduradas 
percebi que não era possível enxergar as imagens 
de todos os ângulos da sala de aula e que portanto 
não cabia a minha alternativa adotada. A partir das 
observações dos professores, a Marcela Rodrigues me 
deu uma ideia de como encaixar placas em outras para 
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que o suporte ficasse em pé. Produzi quatro placas 
de papel paraná –duas vazadas e duas cheias- sendo 
a vazada com dois pedaços de elástico presos de um 
lado ao outro e as cheias um um pedaço de carpete 
quadrado para que Zezé pudesse colar as letras, 
números e formas (que foram definidos como sendo 
as imagens). O encaixe feito entre as placas era um 
corte da mesma expessura do papel paraná a 8cm da 
borda da placa; cada placa tinha um corte em cima e 
um em baixo (um de cada lado). Levei para os pro-
fessores Ana e Vicente e chegamos a conclusão que 
as placas poderiam ser todas revestidas de carpete. 
Além disso, Ana me orientou a fazer um estudo de 
encaixes –o qual ao invés de de ser algo rígido se tor-
nando flexível fosse um material flexível que deixaria 
o objeto em pé- e tipografia.

Agradeço ao Vicente por me chamar atenção e me dar um alerta falando 
que eu tinha que levar uma estrutura que ficasse em pé pois já estava 

chegando o fim do período e eu ainda não tinha realizado isso.

Varal de arame estendido
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Agradeço à Marcela por me dar a ideia de fazer os encaixes com cortes entre as 
placas de paraná, o recurso foi essencial para o desenvolvimento do objeto final.

Suporte encaixado Agradeço à Ana por me orientar quanto o encaixe da estrutura, me dizendo que 
seria melhor se ele fosse feito com o próprio carpete, pois o corte no papel par-

aná ou no mdf poderia fazer com que a placa rasgasse ou quebrasse.

Estudos de encaixe
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CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO FINAL

Depois de feito o estudo, foi decidido que seriam duas 
estruturas compostas por três placas –dimensões de 
quatro folhas A4 arrumadas duas a duas- conectadas. 
O encaixe entre aquelas foi feito pelo próprio carpete, 
dando um centímetro de distância entre cada placa. 
Para tipografia foi definida a helvetica tamanho 300; 
imprimi cada letra e usei de molde para recortar 10 
de cada vogal e 5 de cada consoante, totalizando 155 
letras. Os números passaram pelo mesmo processo, 
totalizando em 100. Foi colocado um elástico roliço 
azul marinho a 3cm da borda de cima e de baixo para 
que Zezé possa colocar as manchetes que deseja apre-
sentar para a turma. Por fim, para dar o acabamento 
nas estruturas fiz furos com 2 centímetros de distância 
entre eles e costurei com linha para costura de calça 
jeans da cor azul marinho.

Para a construção da bolsa, foi pensado em um mod-
elo que comportasse as letras, formas e números. Para 
cada uma das categorias foi feito um bolso na parte da 
frente de lona preta com um botão de pressão da cor 
do carpete que foi utilizado para fazer cada uma delas.
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DESENHO TÉCNICO

42,7cm

59,5cm
3,0cm

3,0cm

36,7cm

59,5cm59,5cm
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EXPERIMENTAÇÃO FINAL

Levei o protótipo para a escola na quarta-feira (04/12) 
para ser testado. Estava marcada para esse dia uma 
festa de final de ano na quadra com todos os alunos do 
6º ano experimental. O protótipo foi exposto na quadra 
junto com o protótipo da Flávia Pareja e Bárbara Orsi. 
Mostrei para Zezé e ela achou muito interessante a ideia 
de fazer um quadro em que as letras, formas e números 
colam sem precisar de velcro ou qualquer outra coisa; 
além disso, ela comentou que pode agora fazer ativi-
dades que os alunos vão ao quadro e fazem a correção 
de um trabalho, por exemplo. A atividade proposta por 
ela para as crianças era de escrever no suporte coisas 
que eles tinham aprendido durante o ano. Em vez 
disso as crianças escreveram mensagens de feliz natal, 
desejando amor, saúde e paz para todos. Foi muito fofo 
e gratificante ver eles utilizando o protótipo!

Crianças escrevendo mensagens de Natal
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Crianças brincando com o protótipo

Aluno construindo frações



conclusão

105104 Cada homem produz uma fração da vidaCada homem produz uma fração da vida

CONCLUSÃO INDIVIDUAL 

A experiência de conviver com alunos da rede munici-
pal foi incrível. Durante o processo de projeto pude 
conhecer um pouco melhor a realidade na qual a 
maioria deles vive e compartilhar com eles conheci-
mento e alegria. Nos experimentos produzidos tentei 
incluir sentimentos meus e captar os sentimentos 
deles e da Zezé para que todos pudessem usar da ma-
neira mais prazeirosa possível. Acredito que resumiria 
a experiência em uma palavra: persistência. O semes-
tre inteiro foi cheio de obstáculos, que foram sendo 
ultrapassados para que o projeto fosse concluído e fico 
muito feliz em dizer que aprendi a nunca dizer “Eu não 
vou conseguir.” Essa frase já saiu do meu vocabulário. 
A experiência serviu como um motivo de reflexão pes-
soal e de gratidão por poder estar trabalhando com 
pessoas que adoram participar dessa troca. Eu acredito 

que esse projeto seja a chave da transformação social 
e que eu estou pronta para desenvolver muitos outros 
com este mesmo cunho.
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Agradeço à Zezé por ter produzido atividades incríveis 
a partir dos experimentos levados durante o semestre, 

muitas vezes mudando a ideia inicial. Isso gerou em mim 
a felicidade em ver os alunos se engajando para apresen-
tar excelentes trabalhos. Aprendi que é possível utilizar 
materiais que são feitos para uma coisa em outras com-

pletamente diferentes, elaborando materiais e ideias 
muito criativos.

Agradeço à Ana e Vicente por me dar essa oportuni-
dade incrível de viver em um universo completamente 

diferente do meu. Aprendi que apesar de obstáculos 
aparecerem no nosso caminho, temos sempre que le-

vantar a cabeça e seguir em frente. Todo o apoio durante 
o semestre foi extremamente significativo para que eu 
conseguisse terminar o projeto. Obrigada professores!
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Agradeço à Socorro e Luciana por estarem sempre 
acompanhando meu projeto e orientando para que ele 

melhorasse cada vez mais.

Agradeço ao Israel e à Mariana por tirarem todas as 
minhas dúvidas, agregarem valores a ideias e por toda 

a ajuda com o trabalho durante o semestre.

Agradeço à Taiane, Tássia, Eveline, Samuel e Eduardo 
pelo apoio emocional e manual durante todo o pro-

cesso. 

Agradeço à todos os meus colegas da barraca por 
um semestre incrível e por terem compartilhado 

suas experiências comigo. Nunca se esqueçam 
que somos invencíveis!


