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São Tantas Perguntas! é um projeto voltado a auxiliar educadores no letramento 
científico de alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamen-
tal. Com ele, pretendemos aproximar educadores e famílias desse rico processo de 
constituição de conhecimentos e valores. Esse é um momento muito especial na 
vida das crianças: a descoberta do prazer de perguntar e entender o mundo. 

As atividades de investigação serão elaboradas por pedagogos e educadores espe-
cializados, e apontarão para um conjunto de perguntas que são muito comuns 
nessa faixa etária e que ajudam os estudantes na exploração do mundo natural. 
Por que existe o dia e a noite? Por que a grama é verde? Por que o céu é azul? Por 
que a minhoca não tem patas? Esse mundo de perguntas leva esses pequenos 
pesquisadores a muitas outras indagações que estão presentes nos debates dos 
maiores centros de pesquisa do mundo. E tudo conduzido por uma menina, seu 
irmão menor e um furão, apoiados por seus familiares e amigos. 
Todos os resultados das pesquisas se tornam pequenos esquetes 
que inspiram e são inspirados pelo Show da Luna!

São Tantas Perguntas! é uma expressão usada por Luna, a 
jovem e incansável investigadora do Mundo Natural que 
não se cansa do maravilhamento das descobertas.  Como na 
Ciência profissional, Luna percebe que muitas dessas 
respostas são parciais e sujeitas às mudanças trazidas pelas 
evidências decorrentes da pesquisa e de novos desafios.

Kit do professor
• Kit do estudante especificado anteriormente.

• Livro do professor para cada ano com a descrição pormenorizada das etapas e atividades para 
os estudantes, aprofundamentos de leitura e referências para que os docentes se sintam estimula-
dos e apoiados para trabalhar os temas do conteúdo com os estudantes. Os docentes são atores 
centrais no processo de constituição de valores éticos e estéticos, que devem ser desenvolvidos 
desde muito cedo com as crianças.   

Portal
Uma plataforma digital do projeto em que a nossa equipe estará pronta 
para aprofundar e desenvolver os temas sugeridos e trabalhados, 
dirimindo dúvidas e estendendo a abrangência do seu conteúdo, extra-
polando para outras linguagens. Um espaço digital com materiais de 
apoio aos professores; experiências de sucesso; ações de multiplicação 
realizadas no cotidiano escolar; as criações multilinguagens sugeridas por 
profissionais de educação a arte; as devolutivas dos nossos formadores, 
personalizando o olhar sobre os trabalhos realizados pela rede de ensino; 
blog personalizado e a discussão sobre o desenvolvimento dos planos de 
trabalho propostos pela equipe.   

Alvo

Dois últimos anos da Educação Infantil (EMEI)
Dois primeiros anos do Ensino Fundamental I

Material

Kit do estudante
• Livro do aluno com as atividades que partem dos episódios selecionados da série Show da 
Luna! e que inspiram as dinâmicas educativas, respeitando e estimulando o momento esco-
lar pelo qual estão passando essas crianças. A literacia e a matemacia se agregam, tomando 
por base conceitos do multiletramento para investigações das Ciências e tecnologia. Tudo 
acontece sem deixar de lado os aspectos lúdicos que um material desse tipo deve conter. 

• DVD com 6 episódios referentes a cada atividade do ano.

• CD com as músicas dos episódios.

• Livro da família com informações e explicações para as famílias acompanharem e participarem 
das atividades desenvolvidas na escola. Esse material as orienta no estímulo a ações que apoiem 
o multiletramento como o caminho que não termina com o processo de alfabetização, mas é 
contínuo para a construção de uma cidadania plena.

Alvo

Material

Frentes de ação

I. Inserir as Ciências da Natureza nas escolas de maneira 
interdisciplinar, isto é, integrada com Linguagens, Matemática
e Ciências Humanas.
II. Disponibilizar às escolas kits específicos para estudantes, 
para professores(as) e para as famílias. Um acervo de livros 
e material digital com atividades educativas e brincadeiras 
a partir de conteúdos pedagógicos elaborados por especialistas.
III. Realizar programa de treinamento para professores por meio de:
- encontros presenciais com professores e coordenadores; 
- assessoria da Equipe Técnica do Município na implantação;
- acompanhamento, ações e atendimento permanente a distância.

Multiletramento

Nosso programa de ação se consolida enquanto ele vai ao encontro de uma carência 
reconhecida na transição entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. Justamente no 
processo de multiletramento, que leva em consideração a literacia e a matemacia a partir 
das perguntas que as Ciências da Natureza trazem em sua essência e de como elas 
aportam possibilidades de investigação nas práticas escolares a partir de uma visão 
plural e respeitosa diante do conhecimento.

Implementação

O programa São Tantas Perguntas! será implantado com o treinamento 
e acompanhamento, in loco e a distância, pela equipe pedagógica 
especializada do projeto.

Coordenação geral

Prof. Dr. Walmir Cardoso
Professor com experiência de mais de 30 anos 
de sala de aula. Ex-gerente de conteúdo da 
TV Escola/MEC. Consultor pedagógico e 
científico do Show da Luna! Envolvido com 
educação, televisão e comunicação educativa 
em muitos projetos na TV Cultura - São Paulo, 
TV Escola - MEC.
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