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A Turma do Planeta no contexto do programa Esse Rio É Meu 
Comunicação desde a Educação 
 
 

 
 

 

Público: crianças de 02 a 10 anos. 
 

Conteúdo para docentes 
Os personagens da Turma do Planeta foram construídos buscando-se representar a diversidade 
humana bem como a pluralidade étnico-cultural brasileira. Eles se conhecem e se juntam 
inicialmente, através de um interesse em comum: a música. 
Nas primeiras páginas, de cada HQ e cada E-book você encontrará um breve perfil dos 
personagens e dois mapas: um do bairro aonde vivem e o outro da Floresta do Beija Flor Azul. 
Dois mundos que se integram a partir de uma grande descoberta, uma revelação, mostrada na 
animação que estará disponível na plataforma, no seu ambiente, cujo título é “Como Tudo 
Começou”. Ao transpor uma passagem secreta revelada por um jabuti filósofo, a magia 
acontece. 
A banda musical Turma do Planeta mostra a possibilidade da convivência harmônica na 
diversidade e demonstra as vantagens da colaboração em contraponto à competição.   
Os desdobramentos ficcional e pedagógico das situações-problema, nesses cinco E-books e 5 
HQs relacionam-se aos seguintes pontos:  

• a música como fator de integração e de superação de obstáculos relacionais;  

• o lúdico como estratégia para construir conhecimento;  

• o estímulo à curiosidade e à integração com a natureza;  

• e a ideia de complementaridade através das diferenças – Exemplos: Bia, 6 anos, tem 
deficiência visual grave e uma sensibilidade especial que a fazem ver o mundo com o 
coração, ouvindo e compreendendo todas as formas de expressão, inclusive a de 
animais e plantas. Gui, 8 anos, tem síndrome de Down, é colega de turma da Bia e 
quando aprende algo novo não esquece nunca. Zeca, 11 anos, não foi alfabetizado na 
idade prevista mas superou esse obstáculo e passa a escrever para o jornal da escola. 



Todos os personagens podem ser vistos também nas animações que os descrevem. 
Saiba mais sobre cada um deles no endereço:   
www.turmadoplaneta.com 

 
 

http://www.turmadoplaneta.com/

