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O relatório foi escrito pela Consultora do Projeto Vanessa Praia. Ele é resultado de um 

esforço coletivo, que envolve parcerias entre United Way Brasil (UWB), Secretaria de Estado 

de Saúde (SUSAM) e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), com o apoio técnico nesta 

Oficina do Brincar da Ong Moradia e Cidadania criada pelos empregados da CAIXA, além do 

apoio local através do Comitê Técnico da Primeira Infância que envolve gestão pública 

(saúde, educação, assistência social, ouvidoria, infância e juventude), Conselho Tutelar, 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ouvidoria e Pastoral da 

Criança. Em especial, faz-se necessário agradecimento especial para equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Educação – SEMED pela organização, acolhida e mobilização, assim 

como à Marnizia Dias e Brenda Dias da Ong Moradia e Cidadania da CAIXA, pelas 

contribuições na formação da Oficina do Brincar e Leitura para o DPI, realizada dia 09 de 

novembro de 2017.  
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Jogos e brincadeiras como ferramentas no processo de aprendizagem no 
desenvolvimento infantil  

  

A Oficina do Brincar e Leitura para o Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI), foi 

realizado dia 09 de novembro de 2017, na sede da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), situado na Avenida Boulevard Pedro Rates, 753, Centro, Manacapuru/AM.   

Tal oficina, faz parte da meta do Projeto de Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil e 

Estímulo ao Desenvolvimento na Primeira Infância – ANDI/DPI, que exitosamente atingiu o 

público de 26 participantes, distribuídos entre as áreas das Secretarias Municipais da 

Educação, da Saúde, da Infância e Juventude e outros somando nas articulações e 

mobilizações, bem como, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), Pastoral da Criança e comunitários do bairro da Liberdade.  

O objetivo da oficina garante que parte dos profissionais que atuam no atendimento direto 

da primeira infância estejam capacitados e sejam multiplicares entre seus pares 

disseminando a informação. Promover a discussão intrinsecamente ligadas a processos de 

desenvolvimento Infantil, educação e direitos. Abordando os 3 processos de 

desenvolvimento marcantes no desenvolvimento infantil: Formação da identidade, 

Interação, Construção da autonomia.   

  

O material é indicado para pessoas inquietas, inteligentes, cheias de energia e interesse em 

aprender sobre o mundo e sobre elas mesmas. Não se trata de um livro, tampouco de uma 

cartilha, mas de uma ferramenta de trabalho composta por uma seleção de informações e 

ideias que contribuem para que cada criança e adolescente brasileiro desenvolva as 

competências necessárias para colocar em prática um plano de vida fundamentado nos seus 

direitos e no seu potencial.  

O Guia Competências para Vida foi apresentado para os atores locais de Manacapuru/AM, é 

uma ferramenta do Fundo das Nações Unidas (UNICEF), divididas em três partes:  

Parte I: Introdução, objetivos e metodologia do material.  

Parte II: Orientação geral, com propostas para o uso das fichas.  

Parte III: 20 fichas removíveis, que podem ser usadas individual ou coletivamente por 

educadores e adolescentes. Cada ficha apresenta uma competência. Juntas, elas reúnem 

informações em três categorias: conhecimentos, habilidades e atitudes. Durante a 

adolescência, o desenvolvimento dessas competências contribui para um crescimento 

integral, que agrega aspectos físicos, psíquicos, intelectuais no âmbito individual e coletivo.  

___________________________  
¹ Guia Competências para a Vida, UNICEF. 



 

 

Diante disso, o que fazer?  

  

Encarar de frente esses e outros desafios do Brasil é o primeiro passo para superar as 

desigualdades sociais e vulnerabilidades que afetam os adolescentes e compreender a 

importância de apoiá-los em seu processo de desenvolvimento. Nos caminhos rumo à 

realização plena dos seus direitos, adquirir as competências descritas neste material pode 

ser a chave da mudança para a construção da cidadania durante a primeira infância, a 

adolescência e toda a vida.   

É necessário que a criança encontre na escola um espaço favorável às suas brincadeiras, uma 

vez que brincar, leva-a a combater seus medos, experimentar novas sensações, assumir 

vários papéis, fazer descobertas sobre si e o outro. Sendo assim, é fundamental 

compreendermos a importância da inserção e utilização de jogos e brincadeiras na prática 

pedagógica.  

O Guia Competências para a Vida segue os 4 pilares da educação no século XXI: Divulgados 

no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

coordenada por Jacques Delors, estas quatro aprendizagens fundamentais são os pilares do 

conhecimento e, portanto, devem ser desenvolvidas pela prática pedagógica. Elas estão 

totalmente interligadas na formação holística do indivíduo. Na chamada Sociedade do 

Conhecimento, deve-se estar aberto 

para estas aprendizagens durante toda a 

vida.   

Aprender a conhecer – 

Indica o interesse, a abertura para o 

conhecimento, que verdadeiramente 

liberta da ignorância. É preciso pensar o 

novo, reconstruir o velho e reinventar o 

pensar. E tornar prazeroso o processo de 

compreender, descobrir, construir e 

reconstruir o conhecimento sempre.   

Aprender a fazer – 

Mostra a coragem de executar, de correr 

riscos, de errar sem medo, mesmo 

tentando acertar. Várias profissões estão 

se transformando por conta das novas 

tecnologias e novas relações de trabalho. 

Não basta, portanto, aprender de uma só 

vez um conhecimento técnico. É preciso 

estar aberto para reelaborar sempre, 

trocar e valorizar o espírito cooperativo 

do trabalho em equipe.   

Aprender a conviver – Aprende-se a lidar com o desafio da convivência, com respeito a 
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todos, exercitando a fraternidade como caminho do entendimento. 

 

Quem aprende a viver com outras pessoas e percebe que somos interdependentes uns dos 

outros, procura administrar os conflitos e ter prazer no esforço de projetos comuns.   

Aprender a ser – Esclarece qual o papel do cidadão e o objetivo de viver. Desenvolve 

sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e 

crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à 

inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, considerando todas as potencialidades do 

indivíduo.  
 

Por que cuidar da Primeira Infância?  

Os primeiros seis anos de vida da criança são fundamentais para o desenvolvimento de suas 

estruturas física e psíquica e de suas habilidades sociais. As experiências nesse período 

influenciam, por toda a vida, a criança e sua relação com as pessoas que a rodeiam. Esta é 

também uma fase de maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um ambiente 

seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento de suas potencialidades. Pelas 

caraterísticas desta etapa de vida, a Primeira Infância carece de visibilidade social, sendo 

necessário criar situações em que as crianças sejam vistas e ouvidas.  

Entretanto, mais 100 milhões de pessoas estão vivendo na pobreza hoje do que há 10 anos, 

e muitas destas são crianças:  

• A maioria das crianças nascidas na pobreza são malnutridas e negligenciadas e, por 

isso, não conseguem atingir seu potencial mesmo antes de ingressarem na escola 

primária;   

• 125 milhões de crianças na idade de frequentar o Ensino Fundamental ainda não 

estão na escola e a maioria delas são meninas;   

• Outros 150 milhões de crianças iniciam o Ensino Fundamental, mas o abandonam 

antes de terem completado 4 anos de educação;   

• Quase metade das crianças nos países menos desenvolvidos do mundo não tem 

acesso ao Ensino Fundamental;   

• Quase 1 bilhão de pessoas, ou um sexto da população do mundo, são analfabetas. 

Em sua maioria, mulheres;   

• Nos próximos 25 anos, espera-se que a população mundial aumente em 2 bilhões de 

pessoas e a maior parte deste aumento ocorrerá nos países em desenvolvimento, 

onde as famílias pobres já estão enfrentando dificuldades.   

  

Esperamos que este material esteja em constante processo de aprimoramento. Para isso, 

sua contribuição para testá-lo, utilizá-lo e adaptá-lo é fundamental.  

_____________________________  
² Observatório Nacional da Primeira Infância  
³ Livro do Desenvolvimento da Primeira Infância ao Desenvolvimento Humano  



 

 

Implicações para o DPI   

O desenvolvimento cerebral nos primeiros anos afeta a saúde física e mental, a 

aprendizagem e o comportamento durante a vida toda. O quê, como e o quanto as crianças 

aprendem mais tarde na escola dependem da competência social e emocional e das 

habilidades cognitivas que elas desenvolvem nos primeiros anos de vida. O desenvolvimento 

do cérebro de uma criança pequena depende do estímulo ambiental, em especial da 

qualidade do cuidado e da interação que a criança recebe. A qualidade dos cuidados 

recebidos – incluindo a nutrição, a assistência à saúde e o estímulo durante os primeiros 

anos – pode ter um efeito duradouro no desenvolvimento do cérebro. Quando estas 

necessidades básicas são satisfeitas, as crianças podem aumentar a destreza do 

pensamento; a autoconfiança; a capacidade para a resolução de problemas e para a 

cooperação com os outros  

  

As Intervenções de DPI Funcionam?   

Os programas e intervenções de DPI podem melhorar as chances das crianças no mundo. 

Crianças na primeira infância que participam das intervenções iniciais que incluem nutrição, 

assistência à saúde e educação têm níveis mais baixos de evasão escolar, níveis mais 

elevados de matrícula na escola e maiores realizações desde o Ensino Fundamental até a 

idade adulta.  

Para viver esta fase única de desenvolvimento, as crianças e adolescentes necessitam de:  

    
Proteção                 Apoio                   Estímulo  

Na prática, isso se traduz na REALIZAÇÃO DE DIREITOS.  

 

 

Realizar direitos significa :   

1 o . Que   estes direitos existam, ou seja, que estejam GARANTIDOS por lei.   

2 o . Q ue   a ideia que os adolescentes têm direitos seja conhecida e aceita na sociedade. Para  

isso, os direitos devem ser também PROMOVIDOS.   

3 o .  O s   direitos precisam estar também PROTEGIDOS   por meio de políticas públicas  

implementadas por governos.   
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Cabe ao professor, criar um ambiente que reúna elementos motivadores em que a 

criança sinta prazer na realização das atividades. Através da mediação pautada numa 

acolhedora relação professor-aluno, de um planejamento adequado na organização do 

trabalho pedagógico, teremos uma aprendizagem significativa para os alunos. Os jogos e 

brincadeiras como ferramentas no processo de aprendizagem lúdica na alfabetização foram, 

portanto, a proposta da pesquisa desse trabalho.  

A prática educativa só tem sentido se possibilita a compreensão do diferencial: no 

ensinar não há transferência de conhecimento, mas a criação de possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção. A escola nesse contexto passou a ser um lugar de 

importância fundamental, pois pode integrar os jogos e as brincadeiras à aprendizagem e 

propiciar prazer às crianças, além do acesso ao conhecimento significativo.  

Segundo Freire (2002, p.21):   

Através dessa prática, que engloba o grupo como um todo, se pretende desenvolver com as 

crianças atividades em que a professora propõe uma forma qualquer de ação que exigindo o 

esforço individual de cada membro, valorize a participação do grupo em lugar de negá-la.   

As crianças são estimuladas a participar do processo. Através da fala, cada um expressa sua 

ideia, emitindo sua opinião, pronunciando a sua forma de ver o mundo. Falando e escutando 

o outro que fala, as crianças vão, democraticamente, experimentando a construção coletiva 

de conhecimentos e os encaminhamentos necessários à resolução de conflitos que surgem 

no interior do grupo.  

 

A Oficina do Brincar despertou conhecimentos sobre:  

Buscar proteção quando é ameaçado: As crianças estão pagando um preço muito caro pelo 

rodízio de padrastos em casa. A vítima sempre será a criança. A mãe, às vezes, é co-

responsável e cumplice. O profissional que observar qualquer suspeita de direitos violados, 

encaminhar a rede de proteção Conselho Tutelar, Centro de Referencia Especializados de 

Assistência Social (CREAS), Delegacia, além de denunciar anonimamente por meio do dique 

100. O aplicativo Proteja Brasil também foi divulgado como meio de ferramenta preservando 

direitos garantidos protegidos pelo ECA. 

Adotar atitudes saudável pela pratica do esporte: O objetivo foi esclarecer sobre a 

importância de uma vida saudável da pratica de exercício físico e uma boa alimentação 

saudável na vida da criança. 

Adotar atitude ambiental responsável: Na área de Educação Ambiental a criança é sempre 

vista como um agente multiplicador, ou seja, ela é que vai fazer com que os adultos mudem 

de comportamento. Talvez isto possa ser possível em assuntos que não fizeram parte da 

infância daquele adulto e que ainda não estão inseridos em seu dia a dia, como por exemplo, 



 

 

fazer coleta seletiva. 

Adotar atitude de respeito a diversidade: A criança deve receber uma educação que 

favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade, oportunidade de 

desenvolver suas atitudes, seu juízo individual, seu sentido de responsabilidade moral e 

social, e chegar a ser um membro útil e participativo da sociedade. A criança deve ser 

protegida contra todas as práticas que possam incentivar a discriminação. Deve ser educada 

num espírito de compreensão, solidariedade, tolerância, amizade, paz e fraternidade. São 

direitos fundamentais para a vida de todas as crianças. 

 

Divisão de Grupos:  

Foram 4 grupos de 6 a 7 pessoas. Os grupos tiveram o tempo de 15 minutos para discussão 

dos temas acima mencionados. A atividade foi bastante participativa, partilharam sobre suas 

experiências vividas no ambiente de trabalho e vida pessoal. Puderam perceber a 

necessidade de trabalhar com dinâmicas de forma divertida e inteligente, complementando 

suas rotinas diárias. Essa ferramenta, além de demonstrar vastas metodologias fácies, 

proporciona aos profissionais uma bibliografia virtual na referência de direitos. 

 

Prática de metodologia: 

Saúde Bucal Infantil: A saúde bucal da criança começa ainda dentro da barriga da mãe. 
Durante a gestação, bem como após o nascimento, todos os principais cuidados e meios de 
prevenção devem ser tomados. Incluindo higiene da gengiva e língua, e uma alimentação 
saudável praticada diariamente. 

 

O que precisará para aplicar a dinâmica? 

03 Bambolês e formação de grupos no máximo 4 pessoas.  

03 participantes devem estar identificados como carie. 

01 fita adesiva colorida 

 
 

Como realizar a dinâmica: Experimente a vantagem de cantar, pois aqueles que fizerem o 

papel da carie deverão correr atrás dos outros participantes colando a fita adesiva. No 

momento que parar a musica os participantes deverão entrar no bambolê. A ideia é que os 

participantes fujam da carie. 

 

 



 

 

  
  
  

 

    Amazonas 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Adriana Santos 

  

MURAL 

Acervo pessoal da Consultora do Projeto 

Acervo pessoal da Consultora do Projeto 
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