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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome: GRUPO ESPÍRITA PAZ, AMOR E RENOVAÇÃO (GEPAR) 

Endereço (sede): Rua das Garças, lt 3 qd 166 Piratininga – Niterói – RJ 

Bairro: PIRATININGA CEP:24350-610 Município/Estado: NITEROI- RJ 

Telefone: 2619-5792 
3741-5792 

e-mail: direcao@geparpromocaointegral.org.br 

CNPJ:39503966/0001-87 Fundação: 03/10/1991 Site: www.geparpromocaointegral.org.br 

 

2.  IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nome: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho Data de Nascimento: 12/02/1941 

Endereço: Rua Permínio Mendonça de Souza, 190 C.4  

Bairro: Itaipu CEP: 24346-052 Município/Estado: NITEROI- RJ 

Telefone: (21) 987660303 e-mail: daclesantana@oi.com.br RG: 21093919-9 

CPF: 43564577734 Data do início e término do 

mandato: 01/01/2016 a 

31/12/2018 

Cargo: Diretora de Assistência e 

Promoção Social 

 

3. INSCRIÇÕES E CADASTRO DA ENTIDADE 

 

INSCRIÇÃO / CADASTRO NÚMERO VALIDADE 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS N. 022  de  09/3/99  

Atualizado p/Inscrição N. 023/14    

Indeterminado 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 

N. 079  de  28/11/ 98 
079.01- Creche Comunitária 
Meimei 
079.02-Oficina Mário 
Barbosa 

Março/2015 

Prorrogado pela 

Deliberação N.133  

DO 18/12/2014. 

Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social - CEBAS 

R0218/03 Resolução No..89 
de 11/7/03. 

Indeterminado 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS RCEAS2055/2007 Resolução 
N. 214 18/12/2007 
 

Aguardando 

parecer do CEBAS 

MEC 

Ministério da Justiça - UPF Portaria MJ Nº 988, de 

28/08/02 

Indeterminado 



Creche Comunitária Meimei 

 

Página 2 

Utilidade Pública Municipal Lei No. 1128  de 11/11/92 Indeterminado 

Utilidade Pública Estadual Lei No. 2691 de 14/02/97 D.O 

17/02/97 

Indeterminado 

Utilidade Pública Federal Portaria N. 988 de 

28/08/02 D.O. 29/08/02 

30/09/2016 

 

4. IDENTIFICAÇÃO SERVIÇO 

 
 
   CRECHE COMUNITÁRIA MEIMEI, situada à Rua das Garças Lt3 Qd 166 - Piratininga – Niterói – RJ, 
Cep: 24.350-630- Tel: 21 2709-8123 – 21 2619-5792 destina-se ao atendimento de  100 crianças 
de  2 (dois) a  5 (cinco) anos e  11 (onze) meses. 
 
 

A escola é mantida pelo Grupo Espírita Paz, Amor  e Renovação- GEPAR, com o CNPJ nº 
39.503.966/0001-87, estatuto registrado sob o protocolo A-1 sob o nº 378, registrado sob o nº 280 
no livro H1, no dia 09-06-1992, em parceria com a Fundação Municipal de Educação, do município 
de Niterói, através de convênio, visando a manutenção de Creche Comunitária do Programa “Criança 
na Creche”.   
 

A CRECHE COMUNITÁRIA MEIMEI, manterá cursos de Educação Infantil, oferecido a crianças 
de ambos os sexos, em condições adequadas de idade,  de 2 (dois) a  5 (cinco) anos e  11 (onze) 
meses, assim distribuído: 
 
I – CRECHE: 
 

3º ano de Educação Infantil  -  2 anos a 2 anos e 11 meses; 
4º ano de Educação Infantil  -  3 anos a 3 anos e 11 meses; 

 
II - PRÉ-ESCOLA: 
 

5º ano de Educação Infantil -  4 anos a 4 anos e 11 meses; 
6º ano de Educação Infantil  -  5 anos a 5 anos e 11 meses. 

 
 

5. HISTÓRICO 

 

A Creche Comunitária Meimei é uma sociedade Civil, apartidária, laica, Filantrópica, 

Educacional, Cultural e de Assistência Social, sem fins lucrativos. 

Esta Creche desenvolve um trabalho social, fundamentada numa assistência e promoção 

integral as famílias da comunidade local da qual é formada por mais de quinhentas famílias. Por não 

terem uma solução para a questão da terra, vem nos últimos vinte anos se apossando das margens da 
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Lagoa, uma vez que as mesmas vêm sendo assoreadas, principalmente, devido à ação imprópria do 

homem, no ecossistema da região. 

A comunidade local constitui-se de famílias que não possuem renda fixa, na maioria, são 

empregados domésticos, babás, cozinheiras, faxineiras, jardineiros. 

Estas famílias se encontram numa situação de desfavorecimento social e econômico nas 

questões da violência, infra-estrutura (esgoto), habitação, educação, sendo o índice de analfabetismo 

alto e o número de escolas insuficiente para atender a demanda local.  

A atividade econômica original da região era a pesca, porém, devido à poluição da Lagoa 

de Piratininga ocasionada pelo aumento da população regional, pela falta de saneamento básico e 

pela consequente degradação de suas riquezas naturais, vem sendo substituída pelos trabalhos 

temporários citados acima.  

Tal situação em nossa comunidade tem melhorado, pois com a implantação de nossa Creche 

Comunitárias em parceria com a FME e o GEPAR, temos desenvolvido na creche, Projetos com o 

objetivo de conscientizar a comunidade, voltando para o resgate dos valores locais.    

A Creche Comunitária Meimei teve seu início na década de 90, com o intuito de suprir algumas 

necessidades de ordem Sócio-econômico da população já encontrada. O trabalho Social 

desenvolvido pelo presidente do GEPAR (Grupo Espírita Paz, Amor  e Renovação), Paulo Sérgio 

Manhãs Peixoto, teve como objetivo a socialização desta comunidade através da doutrina Espírita, 

visando à melhoria e o crescimento desta população de baixa renda. A partir desta socialização do 

grupo com a comunidade, foi acontecendo um trabalho muito rico e solidário de uma moradora que 

teve como iniciativa cuidar de algumas crianças para que seus pais pudessem trabalhar. Através 

desse gesto solidário surgiu a idéia de se criar uma Creche para a comunidade. A Creche Meimei foi 

fundada no dia 13 de junho no ano de 1998, (dia de Santo Antônio) recebendo este nome em 

homenagem a uma educadora maravilhosa, que através de sua dedicação com as crianças passou a 

ser admirada. Destacava-se pela sua beleza, inteligência, alegria, espontaneidade, meiguice, 

modéstia e amor. Espírito altamente amoroso e culto, dedicada, mais particularmente, assistência e a 

infância. A Creche Meimei iniciou-se com apenas oito crianças que ficavam juntas em uma só sala, 

independente da idade e tendo como auxiliares da creche Elizabeth e Mara Regina, Nice sendo 

cozinheira e coordenadora, e o senhor Gerônimo em serviços gerais.  

A Creche situa-se a beira da lagoa de Piratininga, que embora poluída, ainda possui uma 

visão panorâmica e linda, apresentando heterogeneidade no aspecto social; por um lado, classe 

média e por outro uma comunidade de baixa renda. A creche se encontra no centro da comunidade 

assistida, com índice de carência material e espiritual muito grande. Possui poucos recursos e 

apresentam em algumas épocas, situações de violência, diante do quadro social do nosso país.  

As crianças que freqüentam a creche vêm desta e de outras comunidades próximas, que 

apresentam as mesmas condições sociais e financeiras. As famílias são geralmente oriundas de outros 
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Estados, que vêm com sonhos de construírem uma vida melhor, se agregando em morros, culminando 

na favelização.  

Hoje, em nossa Creche Comunitária Meimei, apresentamos um corpo de  educadores, em busca 

de um contexto político e Social, com o objetivo de desenvolver o crescimento do individuo na 

formação de sua cidadania, pessoas conscientes, criticas do que faz, para se tornar um ser humano 

honesto. Somos educadores dispostos a contribuir no desenvolvimento de cada criança, para formar 

cidadãos críticos, que busquem o melhor para sociedade e para o seu crescimento social. Nossa 

comunidade vive em condições precárias de higiene, moradia, saneamento básico, alimentação, com 

poucas oportunidades de trabalho, desfavorecida economicamente e culturalmente. Trabalhamos em 

uma Instituição voltada para o desenvolvimento da comunidade onde temos convênio com a Fundação 

Municipal de Educação a fim de suprir as necessidades econômicas existentes. Recebemos ajuda de 

outros parceiros com doações e ajudas em geral de um grupo de amigos que como nós buscamos o 

crescimento da Instituição para toda a Comunidade.  Nossas crianças são criativas, inteligentes, 

alegres, amorosos e que gostam de vir à creche desfrutar das atividades que lhes são oferecidas, 

com bastante alegria e entusiasmo. Temos crianças com algumas dificuldades, à maioria com famílias 

numerosas, muitas com os pais analfabetos e desempregados, convivendo diretamente com as 

diferenças sociais, com a violência presente na própria família que está desestruturada acarretando 

problemas trazidos para dentro das salas de aula.    

O atendimento de Educação Infantil da Creche Comunitária Meimei, visa a atender a 

regulamentação pautada no Decreto Municipal n 7824/98 e deliberação CME 009/06, na 

adequação dos espaços, na organização das atividades previstas na proposta pedagógica, 

respeitando a  faixa etária atendida. O prédio possui: 5 salas de aula ,  1 refeitório, 1 secretaria , 2 

banheiros c/ 4 vasos infantis, área de banho 4 chuveiros, 1 banheiro c/ chuveiro para funcionários,  1 

cozinha , 1 pátio ,  1 despesa, 1 almoxarifado,   atendendo as necessidades  apresentadas na 

Instituição. 

 

6. DOS FINS E OBJETIVOS 

 

   A Creche Comunitária Meimei, entidade de direito privado, filantrópica - Comunitária conveniada à 

Fundação Municipal de Educação, através do Programa Criança na Creche, está a serviço das 

necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, 

independentemente de sexo, etnia, cor, situação sócio-econômica, credo religioso e ideologia política, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e contrário a qualquer 

forma de preconceito ou discriminação.  

A Creche Comunitária Meimei, tem por finalidade promover o desenvolvimento integral da 
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criança, complementando a ação da família e da comunidade. 

A Creche Comunitária Meimei, tem por objetivo geral assegurar à criança atividades 

curriculares estimuladoras proporcionando condições adequadas para promover o bem-estar e o 

desenvolvimento da criança, em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social, mediante a 

ampliação de suas experiências e o estímulo ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da 

natureza e da sociedade. 

   A Creche Comunitária Meimei, além do objetivo geral e dos princípios previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, nº 9394/96, 

na Declaração Universal dos Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e o disposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN tem ainda os seguintes objetivos específicos: 

 

I - constituir e incentivar as necessidades básicas de higiene, alimentação, favorecendo a 

independência, estimulando a criança com um trabalho de procedimentos básicos para a manutenção 

de cuidados com a saúde, formação de hábitos e atitudes indispensáveis à vida; 

 

II - oportunizar que no processo de construção na vida social, sejam desenvolvidas atitudes que 

permeiam a integração da criança em relacionar-se com atividades de interação, com crianças da 

mesma idade e com crianças de idades diferentes. 

 

III - Levar em conta as características de cada criança na organização de trabalho, jogos em grupos, 

momentos de brincadeiras conhecimento de novas culturas musicais, sons variados, trabalhos artísticos 

de diversos artistas, conhecimento da natureza, dando-lhes condições de vivenciar o mundo variado 

de coisas. 

   

7. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

  

A proposta pedagógica da Creche Comunitária Meimei está fundamentada no 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família com a da comunidade, conforme destacado pela LDB 9394/96, 

artigo 29.  

Este desenvolvimento, a criança viverá quando começa a fazer amigos, brincando, convivendo 

com outras crianças e adultos, num ambiente agradável, em espaço estimulante, educativo, seguro, 

afetivo, com profissionais preparados para acompanhar a criança neste processo intenso e cotidiano 

de trocas, descobertas e crescimento. 
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Partindo deste contexto, nossa Creche Comunitária Meimei, atua na formação e 

desenvolvimento da capacidade de pensar e estabelecer bases para proporcionar a criança a ser 

uma pessoa ética, capaz de conviver num ambiente democrático, cultural, social propondo atividades 

de conhecimento, habilidades, atitudes, valores e participação no mundo.  

O currículo consiste em vivencias e não de aulas a serem ministradas e repetidas.  Em 

situações naturais de vida semelhantes ao ambiente familiar, o currículo abrange:  

A saúde em nossa creche como parte integrante. Na medida em que há necessidade de 

constituir e incentivar as necessidades básicas de higiene, alimentação e o descanso são 

desenvolvidos, através de uma ação educativa onde o professor favorece a independência 

estimulando a criança, com um trabalho de procedimentos básicos para a manutenção de cuidados 

com a saúde e prevenção de doenças, oferecendo condições para que a mesma possa identificar 

suas vontades e suas necessidades, na formação de hábitos e atitudes indispensáveis à vida.   

E importante que no processo de construção na vida social, sejam desenvolvidas atitudes que 

permeiam a integração da criança em relacionar-se com atividades de interação, com crianças da 

mesma idade ou de idades diferentes ou em situações diversas. As interações de diferentes crianças, 

incluindo aquelas com necessidades especiais, pois, acreditamos que através da inserção destas 

crianças poderemos proporcionar oportunidade de aprendizagem em situações de ajuda mutua e 

cooperação, propiciando momentos e condições adequadas para as interações estando pautado 

tanto nas questões emocionais e afetivas quanto nas cognitivas. As características de cada criança 

seja no âmbito afetivo, social emocional ou cognitivo, devem ser evadas em conta quando se 

organizam situações de trabalho ou jogos em grupos, em momento de brincadeiras que ocorrem 

livremente, conhecer novas culturas musicais, sons variados, trabalhos artísticos de diversos artistas, a 

criação e construção do próprio trabalho e formas variadas, utilizando materiais diversos, oportunizar 

a criança a conhecer a natureza, dando-lhes condições de vivenciar o mundo variado de coisas.  

Nosso trabalho é pautado na observação, na experimentação, no comentário espontâneo do 

que foi vivenciado e desta forma constatar que através de um trabalho diversificado contribuiremos 

de forma direta ou indireta para a construção do reino encantado da fantasia, mundo do faz de 

conta, historias, jogos, brincadeiras, comunicação oral e conhecimento do mundo. 

Pautado em todos esses princípios e obedecendo a particularidade de cada faixa etária 

cada turma tem seu plano de curso especifico que visa desenvolver todas as áreas do conhecimento. 
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8. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, E BENEFÍCIOS 
SOCIOASSISTENCIAIS, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

1- CRECHE COMUNITÁRIA MEIMEI 

ENDEREÇO (SEDE): Rua das Garças, Lote 3, Quadra 166 

BAIRRO: Piratininga                    CIDADE: NITERÓI                         UF: RJ 

CEP: 24350-610            TELEFONE: 2619.5792 / 3741-5792           CNPJ: 39503966/0001-87 

RESPONSÁVEL: Daclê Solange Sant’Anna Vieira de Carvalho 

TIPO DE PROTEÇÃO: Proteção Básica 

APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

TIPO: ( X ) SERVIÇO      (   )PROGRAMA     (   )PROJETO      (   )BENEFÍCIOS 

PÚBLICO ALVO:  
O Gepar tem como público alvo as minorias e excluídos do desenvolvimento econômico que vivem em 
situação de pobreza e/ou em estado de vulnerabilidade social, ou ainda, que estejam sujeito a 
qualquer tipo de discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil e etc. O 
atendimento será prestado aos moradores da cidade de Niterói, em especial moradores das 
comunidades próximas a instituição, tais como: Comunidade da barreira, Caniçal, Jacaré e Boa 
Esperança.     
A Instituição foca suas atividades e ações "população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso a rede pública, dentre 
outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)", conforme prevê a Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS,2004). 
O GEPAR usará como critérios de seleção dos usuários de seus serviços, programas e projetos, o grau 
de maior vulnerabilidade ou risco pessoal e social apresentado pelo usuário. Outro critério também 
utilizado é a idade, uma vez que cada grupo é destinado a uma faixa etária. 
 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
 
Vaga para 100 (cem) crianças na Educação Infantil nas seguintes etapas: 
 
I – CRECHE: 
 
3º ano de Educação Infantil  -  2 anos a 2 anos e 11 meses  
4º ano de Educação Infantil  -  3 anos a 3 anos e 11 meses  
 
II - PRÉ-ESCOLA: 
 
5º ano de Educação Infantil  -  4 anos a 4 anos e 11 meses  
6º ano de Educação Infantil  -  5 anos a 5 anos e 11 meses. 
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RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS:   
 

Os recursos financeiros e materiais de consumo necessários no projeto são oriundos de Convênio com 
a Fundação Municipal de Educação, doações de colaboradores, parcerias e convênios firmados com 
empresas públicas e privadas e outros organismos da comunidade em geral. Também quando 
necessário serão realizados eventos e bazares. 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:  
 
Os recursos humanos: por 01 Diretor 40h, 01 Pedagoga 40h, 04 Professoras 40h, 02 Professoras 
20h, 05 Auxiliares de Educação Infantil, 02 Aux. Serviços Gerais, 02 Merendeiras.  
Além dos profissionais contratados, os projetos programas contam também com o importante papel 
de pessoas voluntárias (conforme a Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98). O número de 
equipes será variável conforme a demanda de procura da comunidade e também do apoio de 
entidades parceiras do projeto.  
 

INTRODUÇÃO 
 

Entende- se que o brincar é uma necessidade para o desenvolvimento infantil. No entanto 
observa-se que as transformações da sociedade, principalmente nas grandes cidades, estão 
diminuindo as oportunidades que as crianças têm de brincar: os recursos tecnológicos ocupam tempo 
cada vez maior nas atividades das mesmas. 

Ao brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, a 
criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação motora, bem como diversas habilidades 
importantes para o seu desenvolvimento. O brincar, além de ser um direito de todas as crianças (ECA 
– artigo 16), é uma forma de expressão dos seus pensamentos e sentimentos. Todo brinquedo 
confeccionado com material reciclável tende a despertar nas crianças novos interesses, desenvolve 
grandiosamente a criatividade, mostrando as possibilidades de transformar objetos e também a 
destreza manual na confecção dos brinquedos. Pode ser em grupo, ensinando a interação social e a 
dividir o espaço. Essa atividade é recebida com muita euforia nas aulas, há muitas possibilidades 
para criação, as cores, formas, objetos, fazendo a criatividade se desenvolver mais ainda. 

Ainda encontramos pessoas que não desenvolveram as habilidades básicas, prejudicando assim 
seu desenvolvimento posterior, por isso, a importância da atividade lúdica principalmente na 
educação infantil. Sendo assim a Creche Meimei visa incentivar o brincar, que tem como 
característica a livre escolha da criança, porque entende que é por meio de escolhas que a criança 
pode ir aprendendo a exercitar sua autonomia, ou seja, aprender a fazer as coisas por conta 
própria, julgar o que gosta ou não gosta de fazer. A brincadeira, sendo o momento em que quem 
comanda a atividade é a criança e não o adulto, é uma oportunidade fundamental para que a 
criança aprenda a fazer escolhas, a tomar decisões, libere e controle emoções, exercite seu corpo, 
estimule sua imaginação e criatividade. 
A melhor parte de ser criança é poder brincar a vontade.  
 

“Brincar com crianças, não é perder tempo, é ganha-lo: 
se é triste ver meninos sem escolas, mas triste ainda é vê-los sentados enfileirados em sala sem ar,  

com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem.” 
Carlos Drummond de Andrade. 

 

Os jogos Olímpicos são considerados como maior espetáculo da terra. Antigamente, era 
conhecido como um período de paz entre as lutas, hoje, atletas do mundo inteiro se reúnem em um 
grande espetáculo que mistura nações, cores, bandeiras e religiões, é o momento onde o esporte é 
valorizado, mostrando a sua força, acima das diferenças e das guerras. Este momento deve ser 
aproveitado ao máximo, para que as crianças possam conhecer outros povos e diferentes culturas, 
deixando de lado a competição e ao mesmo tempo torcendo e incentivando atletas e a pratica de 
esportes. E dentro da educação infantil pode-se ser desenvolvido a questão da socialização, 
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cooperação, respeito às regras, e o espirito de competição (ganhar e perder).  
Quanto à educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano dos 

alunos, mas como parte de suas vidas. É de suma importância a conscientização da preservação do 
Meio Ambiente para nossa vida e de todos os seres vivos, afinal vivemos nele e precisamos que 
todos os seus recursos naturais sejam sempre puros. A conscientização quanto a essa preservação 
deve iniciar cedo, pois é muito mais fácil fazer as crianças entenderem a importância da natureza e 
quando esse ensinamento inicia logo elas com certeza vão crescer com essa ideia bem formada. Um 
fator primordial para a preservação do meio ambiente é a reciclagem, pois através dela é possível 
tirar do meio ambiente coisas que levariam décadas para desintegrar. As crianças começam 
aprender a importância de reciclagem na escola através de diversos projetos, as aulas de artes são 
muito boas para fazer essa iniciação, pois é possível criar coisas incríveis com materiais recicláveis e 
com isso as crianças já vão aprendendo muito sobre o assunto e com certeza vão crescer um adulto 
melhor. 

“A principal função do trabalho com o  meio Ambiente é contribuir  
para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir 

 e atuar na realidade socioambiental de modo comprometido 
 com a vida, com o bem- estar de cada um e da sociedade, 

 local e global” (PCN- Meio Ambiente). 
 

JUSTIFICATIVA: 

Este projeto envolvera um conjunto de fatores que devem existir para uma vida melhor e 

saudável. Isso é, que para se ter uma boa qualidade de vida, é necessário mudança de 

comportamento, vivencia de novos valores, disciplina, respeito mútuo, atenção a saúde, 

solidariedade, entre muitos outros. Hoje as crianças só pensam em brincar de videogames, jogos 

eletrônicos, computadores. As brincadeiras e as musicas tempos atrás eram bem mais divertida e 

além de tudo muito saudáveis e criativas. Brincar de bolinhas de gude, carrinhos de rolimãs, pega-

pega, passa anel, roda pião, soltar pipa, pular corda eram brincadeiras de antigamente.  

Mas hoje não se vê mais as crianças brincando. A tecnologia e também a violência restringiram 

as brincadeiras e faz com que as crianças fiquem horas e horas na frente do computador ou mesmo 

da televisão. Jogos eletrônicos estão sendo o meio mais utilizado pelas crianças e jovens, que ficam 

ocupados em passar fases e vencer obstáculos, disputar corridas alucinantes. Tudo isto sem a criança 

sair do lugar, ficando assim a cada dia mais no sedentarismo.  

As brincadeiras e os brinquedos levam a criança a pensar, descobrir, inventar, e procurar 

soluções para situações problemas, é muito importante na sua formação psicomotora, e no 

conhecimento infantil. Isso tudo com espontaneidade, sem compromisso e obrigatoriedade, pelas 

atividades individuais e atividades em grupos seguindo de suas vivencias correlacionando com o 

mundo externo, onde focaremos as olimpíadas. Um evento histórico, e fundamental importância para 

a humanidade, pois promove a união de todos os países em várias modalidades esportivas 

proporcionando aos alunos brincar, correr, disputar, ganhar e mostrar sua força.  

A educação ambiental torna-se imprescindível para a conscientização de que cada individuo é 

responsável pela construção de um mundo justo e equilibrado. Ecologicamente, requerendo 

responsabilidade, individual e coletiva, onde será possível criar e aplicar maneiras sustentáveis de 

interação entre a sociedade e natureza. A questão ambiental está em alta por razão simples: 

necessidade de sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças maiores às 

chances de despertar a consciência pela preservação. Por isso, a educação para uma vida 

sustentável deve começar já na pré-escola. Lembrando que precisamos plantar a semente da 

conscientização desde já para que as crianças de hoje sejam os conscientes adultos de amanhã. 
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OBJETIVOS GERAIS  

 

  Ampliar os conhecimentos sobre a origem das olimpíadas, os jogos e modalidades; 

  Explorar o ambiente, manifestando interesse e curiosidade do mundo social, natural e cultural; 

  Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e senso de 

responsabilidade para com as gerações futuras. 

  Reutilizar materiais de sucata para a construção de brinquedos, enfatizando o brincar no 

desenvolvimento infantil e colaborando para a sustentabilidade do meio ambiente. Fazendo com que 

o material de sucata que normalmente são jogados no lixo possam ser utilizados na criação de 

brinquedos e jogos alternativos dos mais diversos, favorecendo assim a conscientização de todos 

frente á necessidade dos aproveitamentos desses materiais para uma melhor qualidade de vida, 

contribuindo dessa maneira com a melhora do nosso planeta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Estabelecer a socialização através de jogos e brincadeiras; 

b) Relatar fatos do cotidiano de sua família e escola; 

c) Adquirir hábitos de higiene. (lavar as mãos, escovar os dentes, etc.); 

d) Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através de suas 

próprias ações; 

e) Apresentar alternativas e soluções para as questões ambientais pertinentes no dia a dia 

escolar; 

f) Conscientizar as crianças sobre a importância do meio e como o homem esta inserido neste 

meio; 

g) Estimular para que perceba a importância do homem na transformação do meio em que vive e 

o que as interferências negativas têm causado a natureza; 

h) Incorporar o respeito e o cuidado para o meio ambiente; 

i) Incorporar a rotina da coletividade; 

j) Competir entendendo os resultados (ganhar ou perder); 

k) Respeitar as regras de uma competição; 

l) Superar desafios; 

m) Promover a defesa do direito da criança de brincar; 

n) Criar oportunidades para o resgate de brinquedos e brincadeiras característicos das 

diferentes regiões do país; 

o) Estimular a transmissão de valores e cultura da comunidade pela interação das gerações mais 

velhas com as mais novas; 

p) Proporcionar momentos agradáveis e de prazer; 
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q) Criar laços de amizade; 

r) Desenvolver a sensibilidade, o raciocínio lógico, a expressão corporal, a capacidade de 

concentração, a memória, a inteligência, o cuidado, o capricho e a criatividade; 

s) Estimular o trabalho em grupo; 

t) Criar hábitos de brincar; 

u) Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da colagem e da construção. 

 

METODOLOGIA 

 

1. Campanha contra dengue, um dos problemas com o acumulo de lixo, com cartazes e 

informativos; 

2. Rotina com a roda de conversa, situar as crianças temporalmente; 

3. Pinturas com giz de cera e guache; 

4. Atividades coletivas e individuais; 

5. Músicas variadas e referentes ao tema; 

6. Pesquisar figuras em revistas; 

7. Vídeos sobre animais e sobre a natureza; 

8. Raps sobre o tema; 

9. Passeios ao redor da escola, para perceber, reconhecer e relatar os elementos que compõem 

a paisagem, o lugar onde vive interação com a natureza; 

10. Apresentar os símbolos da reciclagem que são usados para cada tipo de material no mundo; 

11. Confecção de brinquedos com sucatas; 

12. Gincana de materiais recicláveis. 

RECURSOS UTILIZADOS: 

 

a. DVDs, televisão e aparelho de som; 

b. Lápis; 

c. Folhas ofícios; 

d. Cartolina; 

e. Papel 40k; 

f. Giz de cera; 

g. Guache colorido; 

h. Revistas; 

i. Bexiga; 

j. Bolas esportistas; 

k. Quadra de esporte; 

l. Materiais recicláveis. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Ocorrerá em todos os momentos através da observação, da participação dos alunos nas 

atividades propostas, interesse e também mudanças de atitude quanto à incorporação de valores, 

criações, grau de motivação e entusiasmo.       

Observar o comportamento das crianças no que diz respeito ao relacionamento e comunicação 

com as outras crianças e com as professoras e demais adultos que vivenciam a rotina da escola. 
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Verificar se as crianças demonstram atitudes positivas ou negativas com relação às atividades 

propostas. 

CONCLUSÃO 

 

A atuação foi o de sensibilizar e valorizar tudo aquilo que temos, e pode ser reaproveitada 

de uma forma consciente e divertida. Na educação, desenvolvendo ações e a participação de toda 

a comunidade escolar. Além de conscientizar sobre o consumo exagerado, e todo beneficio do lixo 

reciclado, procurando construir novas maneiras de ver e sentir o meio ambiente.   

Resgatar a história dos brinquedos, brincadeiras, olimpíadas e jogos tradicionais infantis, como 

expressão da história e da cultura, pode nos mostrar estilos de vida, maneiras de pensar, sentir e 

falar e, sobretudo, maneiras de brincar e interagir, configurando-se em presença viva de um 

passado no presente. 

OUTROS: 

 

Vide Projeto Politico Pedagógico e Regimento Escolar registrado. 


