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1.1 Colaboradores
Corpo Diretor
Diretor Presidente:
Frederico Gontijo Bicalho
Diretor Vice-Presidente:
Leonardo Alvarenga Lopes Santos
Diretor Administrativo Financeiro:
Carlos Hamilton Ferreira

Conselho Fiscal
Neiva Costa Toneli

Roseli de Fátima dos Santos

Maria Luiza de Aguiar Garcia

Maria da Guia Vaz de Lima

Luciana Gontijo Vieira

Maria Aparecida da Costa Alves

Fundadora e Presidente de Honra
Noeme Macedo Gontijo

Gerência de Núcleos
Núcleo de Projetos Sociais e Mobilização de Recursos | Maria de Lourdes A. D. Leite
Núcleo de Educação | Erlânia de Paula Silva
Núcleo de Patrimônio | Marcos José dos Santos
Núcleo de Recursos Humanos | Samuel Alves Dias
Núcleo Financeiro | Zélia Maria Pinheiro
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1.2 Dados da Organização
Nome Fantasia:

Salão do Encontro

Razão Social:

Serviço Assistencial Salão do Encontro - SASFRA

CNPJ:

16.701.872/0001-17

Inscrição Municipal:

3664/001-8

Inscrição Estadual:

067357863.00-03

A organização possui título de:
 Utilidade Pública Municipal
 Utilidade Pública Estadual
 Utilidade Pública Federal
 Filantropia
Endereço Comercial: Rua João da Silva Santos, nº 34
Bairro: Santa Lúcia, CEP 32.604-086
Betim / Minas Gerais - Brasil
Telefones:

+55 31 3532-4911 - Fax: +55 31 3532-5100

Website:

www.salaodoencontro.org.br

1.3 Missão
Desenvolver ações estratégicas que garantam o acesso à educação,
cultura e a capacitação para o trabalho a pessoas de baixa renda e/ou com deficiência,
atuando em todos os pilares do núcleo familiar, pais, filhos e avós,
promovendo redução da desigualdade social e
o crescimento do indivíduo e da comunidade.
.
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1.4 Visão
Ser a base orientadora onde a comunidade construirá seus conceitos
fundamentais e humanísticos, através da educação, da arte e da liberdade,
aplicando uma gestão administrativa responsável, transparente, inovadora,
e mantendo diuturnamente o compromisso com a qualidade.
Até 2020, quando comemoramos o nosso cinquentenário, é nosso objetivo:


Conseguir a nossa sustentabilidade econômica por meio da ampliação e diversificação da
obtenção de recursos externos, bem como da ampliação dos recursos gerados pelas nossas
atividades internas,



Manter, ampliar e garantir a qualidade das atividades que desenvolvemos em relação à educação,
à cultura e à qualificação para o trabalho,



Assegurar o reconhecimento local e nacional de nossa organização como sendo a mais
capacitada para promover a redução da desigualdade social e crescimento do indivíduo e da
comunidade nas áreas em que atuamos.

1.5 Valores
A busca da transparência nas ações, persistência de propósitos, respeito à
diversidade e à igualdade também de oportunidades, a valorização da beleza e
do senso estético, e ética nas relações, a valorização da prática como
elemento gerador de conhecimento, a valorização dos trabalhos e ofícios feitos
pelas mãos, a crença na arte como veículo de promoção do ser humano,
o altruísmo e a empatia são valores que norteiam nosso caminhar.
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Como Valores, a SASFRA aponta como fundamentais:
I.

Respeito

II.

Dignidade

III.

Caridade

IV.

Equidade

V.

Liberdade

VI.

Honestidade

VII.

Oportunidade

VIII.

Transparência

1.6 Ética SASFRA
Como filosofia ética, todos os colaboradores do SASFRA, diretos ou indiretos,
devem se empenhar em valorizar o respeito, a honestidade e a dignidade humana,
buscando aperfeiçoamento de suas atividades profissionais e também do trato pessoal
com o outro, valorizando a cooperação, construindo oportunidades de crescimento,
apresentando-se de forma transparente, contribuindo de maneira efetiva e contundente
para uma sociedade mais consciente de seu valor, verdadeiramente livre,
diuturnamente evolutiva e essencialmente igualitária.

1.7 Princípios Gerenciais
Os princípios de gestão SASFRA são:
Igualdade: ”tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua
desigualdade”, atendendo e tornando diretriz máxima este princípio constitucional brasileiro.
Persistir nos propósitos e ir além: criar oportunidades de crescimento educacional,
profissional, para crianças e adolescentes, de forma a superar as expectativas delas
próprias e da sociedade, formando cidadãos preparados e conscientes de seu papel
e de seu valor enquanto pessoa.
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Interação positiva e ética: estabelecer um ambiente modelo de convivência entre todas as
pessoas associadas ao Salão do Encontro. Através da construção de uma cultura institucional
que valorize as habilidades de cada pessoa, respeite as diferenças, fortaleça seus talentos e
estimule sua criatividade e espírito de iniciativa e participação.
Valorização da beleza, do senso estético, e da prática como elemento gerador de
conhecimento, através dos ofícios feitos pelas mãos do “ser cidadão” e do “ser artístico”,
que transcende à sua própria natureza e conquista um horizonte mais amplo, por acreditar
firmemente na arte como veículo de promoção do ser humano pleno.
Visão global: cumprir integral e globalmente as responsabilidades sociais. Agir localmente
através de uma perspectiva global, conforme padrões de qualidade mundiais como modelo de
gestão, e pautado na ética e transparência à sociedade onde atua.
Transparência: através da gestão de qualidade, o Salão do Encontro estabelece objetivos e
procedimentos a serem cumpridos e mensurados para acompanhamento dos associados e da
sociedade, buscando clareza, apresentando coerência e justificando sua credibilidade.

1.8 Linhas de Atuação
O Salão do Encontro possui atualmente as seguintes linhas de atuação:
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Assistência Social: acolhimento das pessoas que não são absorvidas pela estrutura social atual –
respeitar, assistir, amparar, cuidar, preparar e principalmente promover o resgate de sua dignidade e
de suas potencialidades;



Educação: formação educacional, desde a creche, primeira infância até projetos de profissionalização
de jovens e adultos para o mercado de trabalho e formação de conceitos de cidadania;



Cultura: comunidades associativas de produtos artesanais para geração de emprego e renda,
buscando valorização e resgate de tradições culturais locais;



Tecnologia Social: técnicas e metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a
comunidade, profissionalizando instituições de assistência social e pedagogia aplicada;



Franquia Social: técnicas e ferramentas de gestão autossustentável para replicar as ações do Salão
do Encontro em diversos municípios.

1.9 Breve Relato Histórico
O Serviço Assistencial Salão do Encontro é uma associação de direito privado, sem fins
econômicos, que nasceu do sonho e vontade de duas pessoas, Noemi Macedo Gontijo, professora de
artes e Frei franciscano Stanislau Bartoldi, que se uniram em torno da intenção de aliviar a fome e a
carência de famílias pobres da periferia de Betim.
Em 1970, com a ajuda da comunidade, ergueram um salão onde as pessoas se alimentavam e
encontravam soluções para seus problemas. Em pouco tempo essa mesma comunidade demonstrou que
apenas o alimento era pouco perto de suas necessidades. Queriam um trabalho digno e a conquista do
direito de gerar o seu próprio sustento. Foi então, que além das refeições diárias, este salão foi ampliado e
passou a abrigar alguns teares de tecelagem manual e umas poucas bancadas para o trabalho em couro.
Ao priorizar a família e criar condições de trabalho para seus membros adultos, a comunidade
conquistava uma solução efetiva para a reestruturação familiar. Com a alternativa de trabalho assegurada,
logo surgiram outras demandas, como foi o caso da atividade educacional para as crianças. Uma turma
com 30 delas deu origem à Pré-escola. Atualmente, cerca de 700 crianças e adolescentes participam
diretamente do programa educacional através da unidade de Creche, Pré-escola e Ação Complementar.
Hoje, não só os filhos e filhas dos participantes dos programas do Salão Encontro usufruem desta
escola. Este projeto permitiu estender os benefícios para toda comunidade, priorizando sempre a
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participação seguindo critérios de dificuldades, acesso à crianças com deficiências ou situação de
vulnerabilidade/ risco social.
Para concretizar o sonho em realidade, a obra contou com o apoio de pessoas, instituições e de
uma grande amiga do Salão do Encontro, Dona Risoleta Neves que, acreditando no potencial da proposta,
promoveu a doação de um terreno, durante a gestão do Governador Tancredo Neves, contribuindo para o
crescimento do Salão, em especial a construção da “Escola Sem Papel”.
Dona Noeme também contou com o apoio do Reitor da universidade Federal de Viçosa, que doou
cerca de 500 mudas de árvores, todas plantadas na escola. Outra parceria importante foi com o fórum de
Betim, onde juízes e delegados encaminhavam os detentos da cidade para construção das casas e
módulos da escolinha.
De fato, desde a década de 80 os programas educacionais se tornaram prioridade para a
organização, visto que a prática educacional foi se afirmando como um caminho eficaz para a solução de
diversos problemas da comunidade.
Ao longo dos 45 anos de existência, a organização adquiriu know-how consolidando-se como
referência nacional e internacional em serviço de desenvolvimento social, metodologia de formação
humana utilizada nos programas educacionais, geração de renda para famílias e inclusão social.
Em nova gestão, iniciada em junho deste ano, sob direção de Frederico Gontijo Bicalho, o Salão
do Encontro tem como objetivo principal estabelecer de forma contundente o posicionamento da instituição
como modelo de gestão de alta qualidade em terceiro setor, acolhendo e fomentando pessoas e outras
instituições através da tecnologia social, mantendo e cumprindo diuturnamente a sua missão maior de
resgate da dignidade do ser humano.

1.9 Principais Objetivos


Atuar emergencialmente nas situações de vulnerabilidade, propondo suporte para que as pessoas
possam a médio e longo prazo apresentar condições de se sustentarem e tornarem-se
protagonistas de suas próprias vidas;



Realizar a inclusão de pessoas com deficiências diversas (auditiva, visual, física, mental ou
intelectual) nos programas e projetos da organização.



Oferecer Educação Contínua e de Qualidade às Crianças e Adolescentes;



Promover a capacitação do jovem contribuindo a sua inserção no mercado de trabalho;



Propiciar a geração de renda e/ou emprego digno para as famílias participantes.
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1.10 Experiências
Anualmente a organização desenvolve projetos de capacitação e repasse de sua experiência para
outras organizações. Além da modalidade de artesanato, a instituição repassa as metodologias
desenvolvidas na escola e nos demais programas.
Dentre as organizações que já buscaram experiência no Salão, podemos destacar:


Centro do Artesão de Cláudio - Construção de Infraestrutura e implantação de oficinas de artesanato
na cidade de Cláudio/MG;



Oficina Escola, início das atividades na construção de móveis em cana da índia e madeira CETAP Betim/MG;



Penitenciária de Mulheres de Belo Horizonte/MG;



CAIC - Contagem – Implantação Tear Mineiro e Tapeçarias de Sisal e Tear Chileno Centro de
Artesanato em Contagem/MG;



AMOSC - (Associação dos Moradores do Distrito de Silva Campos)- Implantamos oficina de Tear
Chileno, Cerâmica Pompéu/MG;



Centro Especializado Nossa Senhora Assumpção – Implantação de oficinas de artes e tapeçaria,
Betim/MG;



Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde – Implantação de oficinas de artesanato, Serro/MG;



Missão Ramacrisna – Cursos para Oficinas de tecelagem e Brinquedos Pedagógicos;



Fundação Gota de Leite – Implantação de oficina de Tear Chileno, Cerâmica, Poços de Caldas/MG;



Parceria com a Prefeitura Municipal de Betim para Reestruturação Física de mais de 15 Creches do
município;



Pró Viver - Oficinas de Tear Chileno e cerâmica – Betim/MG;



SEST SENAT – Projeto Vida Livre ONG ACUDA, Penitenciária de Rondônia – Implantação da
Oficina de Tear Chileno – Porto Velho/RO;



Projeto ADEQUAR Recuperação de Dependentes Químicos – Implantação da oficina de Tear Chileno
– Betim/MG;



Projeto Espaço da Cidadania, ONG Vale da Cidadania - Ribeirão das Neves/MG (em implantação).
Ao completar 45 anos de atuação, percebe-se que a vocação de transferência de tecnologia

sempre foi uma característica essencial do Salão do Encontro que, continuamente esteve de portas
abertas, ensinando como fazer o que faz de melhor.
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2.1 Salão do Encontro como Ponto Turístico de Betim

Em 2002 foi aprovada a Lei municipal n° 3727
que institui e oficializa o Salão do Encontro como um
Ponto Turístico Oficial de Betim,
também faz parte da Trilha dos Bandeirantes.
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2.2 Patrimônio Cultural Imaterial de Betim

Em 2000 o Salão do Encontro foi inscrito como
Patrimônio Cultural Imaterial de Betim,
aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Betim.
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2.3 Prêmios e Títulos
 Janeiro/1987 Prêmio Criança e Paz - UNICEF 1987
 Janeiro /1986 Mérito Educacional do Estado de Minas Gerais - 1986
 Janeiro/1999 Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados - 1999
 Carved Cristalware by Abilites - W.K. Kellog Foundation - Em reconhecimento aos
trabalhos em favor dos portadores de deficiência 1992
 Janeiro 1992 - Premiação pela 2º Melhor Iniciativa de incentivo à Leitura do Brasil - XVI
 Junho/2011 Melhores Programas de Leitura realizado pela fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)
 Maio/2015 Finalista no Prêmio Itaú Unicef
 CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim
nº 02711/4/1994
 Agosto/2011 CMAS Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 006/1999
 Dezembro/1996 CNAS Conselho Nacional de Assistência Social, nº 251.246/71-80
 Maio/1971 Declaração de Utilidade Pública Federal pela Lei n 50.517 de 02/05/1971
2 de 29 Número do projeto: 3684 20/4/2015 16:04
 Dezembro/1971 Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei 5834 de 06/12/71
 Março/1994 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2378 de 07/03/94
 Fevereiro/2013 Certificado de Entidade Pública Beneficente de Assistência Social,
registrada no CNAS conselho Nacional de Assistência Social, nº229/2002
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2.4 Homenagens
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3.1 A Edificação do Ser Humano
O Salão do Encontro é o lugar onde as pessoas que não são absorvidas pela estrutura social atual
encontram oportunidades para desenvolver seus talentos e suas aptidões, e podem conviver com
liberdade entre seus iguais e desiguais, sem que isso seja um critério de separação, mas sim o momento
de vivenciar a riqueza da diversidade, sentindo-se parte, finalmente, de uma comunidade.
Em meio a mais de 250 profissionais do setor de artesanato, marcenaria e outras áreas, eram
abraçados também deficientes físicos e mentais, de vários graus, portadores de limitações por outras
questões de saúde, e pessoas com alguma particularidade que não as permitia se sentir confortável no
convívio social geral, fosse por questões financeiras ou condição social.
A proposta de Noeme Gontijo permanece:
... minha preocupação é
dar pra eles só o melhor,
o mais bonito;
e não satisfazer
com qualquer coisa...
eu gosto é do mais belo.
E respeitando a visão da Fundadora, o melhor é oferecido a quem não obtém nem o mínimo de
nossa sociedade. E dando o melhor, recebemos o melhor: as pessoas crescem e constroem um belo
caminho, deixam muita gratidão, levam passos firmes, proporcionam a construção de jornadas a outras
pessoas, e ao longo de 45 anos de atuação e mais de 10.000 famílias auxiliadas das mais diversas
formas, o Salão do Encontro se entende parte da edificação de vidas cujas bases fortes permitem um novo
florescer nos jardins da história da Associação.
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3.2 Através da Arte, Geração de Emprego e Renda
O Salão do Encontro já contou com 225 aprendizes e mestres para recriar a tradição do
artesanato mineiro num ambiente em que o saber e o fazer artesanal típico de Minas são preservados e
transmitidos por profissionais de reputação renomada.
O trabalho de transmissão das técnicas tem a participação de 25 mestres artesãos que, além de
realizarem um trabalho de formação continuada aos aprendizes, também prestam um relevante serviço de
formação para interessados de todo o Brasil, pessoas que desejam obter aperfeiçoamento ou mesmo
aprendizagem técnica, em caráter pontual.
Devido aos resultados positivos alcançados nos últimos anos, seja na formação de artesãos ou no
desenvolvimento dos processos artesanais, em especial os aspectos estéticos, a organização conquistou
o status de Centro de Referência para o Artesanato, no qual a memória do fazer artesanal se mantém
salvaguardada.
A organização mantém, permanentemente, uma estrutura voltada para a disseminação de sua
experiência, oferecendo infraestrutura de apoio para palestras, hospedagem, alimentação, oficinas
instrumentalizadas e pessoal técnico qualificado. Nos anos de 2007 a 2014, cerca de 980 pessoas
receberam treinamento no Salão do Encontro.
As oficinas se propõem à promoção da troca de conhecimentos com os aprendizes e
mestres/mestras, facilitando a realização de um processo em que os envolvidos se orientam através da
prática, na ação: trocas no fazer, ou seja, execução simultânea à informação técnica, num ambiente
adequado, com instrutores que acompanham o processo de criação, instrumentos e material à disposição.
Através de novo formato de parceria, o Salão do Encontro apoia, orienta e valoriza a criação de
Associações entre os artesãos, proporcionando evolução profissional e independência para o exercício e a
expansão de sua liberdade criativa.
Estabelecendo parceria com artistas de renome nacional e internacional, convidados a compor
conceitos modernos de produtos, porém mantendo o incalculável valor do que é tradicional e feito à mão
com alta qualidade e beleza, o Salão do Encontro se reposiciona no mercado de forma arrojada,
apresentando à sociedade produtos e serviços de qualidade, vindos de pessoas cuja potencialidade só
expande, pois não há limite para a arte, nem para a liberdade.
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3.3 Oficina de Cerâmica
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3.4 Oficina de Confecção de Bonecos de Pano
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3.5 Oficina de Cestaria e Sacolas Ecológicas

#22

3.6 Oficina de Confecção de Flores e Arranjos
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3.7 Oficina de Marcenaria de Móveis
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3.8 Oficina de Tear Chileno
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3.9 Oficina de Tear Chileno
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3.10 Oficina de Tapeçaria de Sisal
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3.11 Atenção à Saúde
Anualmente mais de 500 crianças recebem atendimento odontológico preventivo.
A organização possui um consultório odontológico equipado e as ações são realizadas
com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Unidade de Saúde Bucal do Angola.
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3.12 Moradia com Dignidade
O Salão do Encontro possui um Condomínio Habitacional para apoio às famílias
assistidas e que apresentam situação de vulnerabilidade.
A construção das primeiras casas aconteceu em 1999 e foi possível através da parceria
com a prefeitura de Betim que doou o terreno.
A construção foi doada pela Associação César Augusto Paschoalin formada por
empresários de Betim.
Atualmente, são 42 casas geminadas que habitam mais de 120 pessoas.
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4.1 Alcance e Expansão
Ao longo de 45 anos o Salão do Encontro foi responsável pela formação de cerca de 10 mil
crianças e adolescentes, gerou emprego e renda a mais de 3 mil famílias com pelo menos um membro
regularmente empregado e remunerado pelas oficinas artesanais, e beneficiou indiretamente cerca de
15.100 pessoas da comunidade através do programa de atenção à moradia, oferecimento de refeições,
atendimento odontológico ou apoio psicológico.
O alcance das atividades do Salão do Encontro o torna referência. E a credibilidade que nasce do
exercício de ações competentes e essencialmente humanas favorece a prospecção de seu sucesso
através das Franquias Sociais.

4.2 Unidade Vespasiano
Vespasiano, no Estados de Minas Gerais, é a cidade onde esta unidade está em franca
implementação. Oferecerá à 40 crianças e adolescentes o respeito e as oportunidades que merecem
como cidadãos: cuidado, assistência, atenção, respeito, orientação e possibilidades de desenvolvimento,
crescimento e formação de caráter.
O foco é na preparação do ser em sua totalidade, para que se prepare à vida futura com bases
firmes, que todas as crianças e adolescentes merecem, cumprindo os preceitos do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
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4.3 Filhote do Salão do Encontro
Em outubro de 2006 foi inaugurada a segunda unidade do Salão, o “Filhote”, um centro de
formação para adolescentes e jovens, situado no Bairro Laranjeiras em uma das regiões mais violentas de
Betim. A unidade foi viabilizada através de uma parceria entre a empresa Teksid do Brasil, Prefeitura
Municipal de Betim e o Salão do Encontro.
Atualmente a unidade beneficia 130 crianças e adolescentes com idades entre 09 e 14 anos,
oferecendo Educação Complementar através de oficinas de arte educação, reforço escolar e informática,
além de curso de iniciação à panificação para as famílias da Comunidade.
Em 10 anos de implantação, o Filhote já beneficiou mais de 800 crianças e adolescentes e 50
famílias nos cursos de padaria.
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4.4 Formação para o Primeiro Emprego
Em 2012 o Salão do Encontro foi selecionado pelo Instituto Coca Cola
para implementação do Coletivo Coca Cola Betim.
Anualmente 480 jovens recebem formação através do curso de
Varejo e Empreendedorismo.
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4.5 Recuperação de Detentos, Projeto ACUDA Rondônia
Organização ACUDA de Rondônia, organização cujo objetivo é a Ressocialização Terapêutica de
Presos. A instituição atua no sistema prisional na cidade de Porto Velho e utiliza a arte como umas das
atividades de ressocialização do detentos. Após capacitação no Salão do Encontro, foram implantadas 4
oficinas que beneficiam mais de 300 detentos.
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5.1 Metodologia de Educação do Salão do Encontro

Encontros
“Encontros podem colocar vidas em movimento, mudar vidas e transformar o mundo. Os
encontros genuínos, de braços, mentes e corações abertos, podem tudo isso. Conhecer Dona Noemi
Gontijo e seu Salão do Encontro é confirmar essa força transformadora do encontro. É ter diante dos olhos
o resultado das diversas químicas dos encontros.
As histórias de Dona Noemi e do Salão do Encontro são entrelaçadas, marcadas por encontros e
geradoras de novos encontros. Dona Noemi é uma promotora de encontros e diálogos. Sua força criativa
tem tradução na sua capacidade de construir conexões. Uma de suas múltiplas traduções.
Fundado em 1970, o Serviço Assistencial Salão do Encontro - SASFRA busca a erradicação da
pobreza e a garantia da dignidade das pessoas, oferecendo-lhes educação, capacitação, cuidados com a
saúde e moradia, na cidade de Betim, vizinha de Belo Horizonte. Tudo isso com foco na educação, na arte
e no fazer artesanal, preservando tradições e resgatando no cidadão a autoestima e a autoconfiança,
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reconhecendo e valorizando seu potencial e preparando-o para trilhar seu próprio caminho, com
autonomia, competência e solidariedade.
Mas isso é uma apresentação formal demais. Simplificando e buscando um jeito mais coloquial,
bem próximo de Dona Noemi e do seu empreendimento, este texto trata do Salão do Encontro, sem siglas
ou formalidades jurídicas e estatutárias.
O Salão do Encontro é um amplo e bonito espaço de convivência: trabalho, educação, formação,
cooperação, produção, intercâmbio. É lugar de vidas em movimento.
Uma provocação para o leitor deste texto: que imagem vem à sua cabeça quando você ouve falar
em escola, grupo escolar ou colégio? Normalmente, a figura do/a professor/a e prédios, casas, instalações
com salas e espaços para a educação das pessoas. Cada pessoa tem na memória uma imagem de
escola, mas um espaço costuma marcar fortemente as lembranças de muitos: a sala de aula. Lugar de
ensinar e aprender.
Com o Salão do Encontro a história é diferente. O Salão não pode ser explicado e compreendido
com uma das traduções que aparecem nos dicionários para a palavra “salão”: sala grande; sala grande
própria para bailes, concertos, recepções etc.; recinto próprio para exposição de obras de arte; grande
sala para assembleias e solenidades em grandes estabelecimentos culturais ou sociais, como
universidades e sedes de associações.
O Salão do Encontro não é mais o simples galpão do seu começo: ponto de encontro de pessoas para
sua criação e busca de soluções para os desafios de uma comunidade pobre. Ponto de reuniões, debates e
desenvolvimento comunitário. Hoje, ele é amplo, múltiplo e diversificado. Particularmente com foco em sua prática
educativa e na provocação do parágrafo anterior, o Salão do Encontro rompeu com a lógica da sala de aula como
espaço único e privilegiado de ensinar e aprender. Educação, no Salão do Encontro, acontece em muitos e
diferentes espaços. Os espaços integrados, os educadores, os educandos e as ações educativas do Salão
formam objetivamente um verdadeiro e tangível itinerário pedagógico.
O Salão do Encontro é uma casa de educação. Melhor, é um parque de educação, de encontros
educativos. O Salão do Encontro, desde o seu nascimento, se propôs vários desafios. Desafios que foram
ganhando corpo com o tempo e a trajetória das pessoas que compartilham os sonhos do Salão. Um dos
principais é a oferta de educação integral de qualidade para crianças e adolescentes. Outro desafio é o
desenvolvimento de uma metodologia de educação para crianças e adolescentes, a sistematização dessa
metodologia e sua disseminação para aplicação em outros contextos.
Pimentel, Antônio 2013, Texto: Sistematização da Metodologia Educacional Desenvolvida pelo Salão do Encontro
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5.2 Unidade Creche Do Salão Do Encontro
EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE – 0 A 2 ANOS
Busca-se aqui focalizar e apresentar os espaços educativos, com suas atividades e objetivos
específicos, utilizados pela equipe de educadores do Salão do Encontro para o desenvolvimento da
modalidade Educação Infantil em Creche ou Entidades Equivalentes (formulação apresentada pelo MEC),
para crianças de 0 a 02 anos, conforme a divisão de faixas etárias do Salão do Encontro, que já trabalha
com a criança de 03 anos na Educação Infantil em Pré-Escola.
A seguir, a descrição sintética dos setores e das atividades realizadas em cada setor, com a
apresentação das habilidades desenvolvidas em cada um desses setores. É um trabalho descritivo, com o
sentido de compartilhar o itinerário pedagógico que as crianças do Salão do Encontro percorrem para
aprender a ser (competência pessoal), aprender a conviver (competência relacional), aprender a conhecer
(competência cognitiva) e aprender a fazer (competência produtiva).

Fachada da Creche (Vista dos jardins e janela do dormitório e berçário)
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Varanda com espaço e brinquedos adequados à faixa etária da Creche

Refeitório da Creche ( móveis proporcionais ao tamanho das crianças)
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Estímulo à autonomia e alimentação rica e diversificada;
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Dormitório para crianças ( camas individuais )

Berços individuais e proporcionais à idade das crianças
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Espaços adequados e
seguros para amamentação
e atividades com os bebês.
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Banheiras em inóx individuais, com tamanhos adequados às idades e
trocadores revestidos com material sintético para uma higienização adequada.
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Detalhamento dos Espaços da Creche e Habilidades Desenvolvidas
1. BERÇÁRIO – 04 a 11 meses.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa composta por três ambientes, bem arejada, coberta de telhados de
cerâmica.
BERÇÁRIO/AMBIENTE 01 – Espaço quadricular cercado com grade de madeira para proteção das
crianças, chão coberto de tapetes de borracha colorida. Sobre o tapete há objetos como almofadas e
brinquedos. Esse espaço tem uma varanda acoplada, também devidamente cercada com grades de
madeira e com o chão coberto de tapetes de borracha que permitem a criança engatinhar sem se
machucar.
BERÇÁRIO/AMBIENTE 02 – Sala com 10 berços que comportam crianças de 4 a 11 meses. Cada berço é
feito de madeira e tem colchão, travesseiro e roupas de camas. O ambiente é decorado com brinquedos e
possui uma janela ampla e um visor para observação do sono dos bebês. O local ainda possui estantes
para guardar fraldas, uma pia com chuveiro para dar banho nas crianças, um local para troca de fraldas e
uma despensa onde brinquedos ficam guardados.
BERÇÁRIO/AMBIENTE 03 - Sala com 06 berços que comportam crianças de 4 a 11 meses. Cada berço é
feito de madeira e tem colchão, travesseiro e roupas de camas. O ambiente é decorado com brinquedos e
possui uma janela ampla e um visor para observação do sono dos bebês. O local também possui
despensa onde brinquedos ficam guardados.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
BERÇARIO / AMBIENTE 01
 Socialização
 Coordenação motora
 Concentração
 Imaginação
 Linguagem oral
 Cognitivo com a imagem
 Interesse pela leitura
BERÇARIO / AMBIENTE 02 E 03
 Desenvolvimento físico da criança
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 Desenvolvimento cognitivo
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
BERÇARIO / AMBIENTE 01
 Acolhida/momento de chegada
 Oração (O Salão do Encontro não tem uma orientação religiosa, mas preserva uma tradição de
oração, que vem sendo substituída pela música)
 Alimentação da manhã (lanche e hidratação)
 Contação de histórias
 Brincadeiras livres com brinquedos pedagógicos
BERÇARIO / AMBIENTE 02 E 03
 Hora do descanso
 Banho
 Troca de fraldas
2. BERÇÁRIO - 01 ANO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Cômodo arejado com janela ampla e visor para observar o sono das crianças.
Possui 16 berços feitos em madeira e todos têm colchão, travesseiro e lençol. Possui bancada com pia e
chuveiro para dar banho nas crianças, espaço para trocar fraldas e estantes para guardar produtos de
higiene. O berçário é decorado com brinquedos.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Desenvolvimento físico da criança
 Desenvolvimento cognitivo da criança
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Hora do descanso
 Banho
 Troca de fraldas
3. DORMITÓRIO – 02 ANOS.
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DESCRIÇÃO DO SETOR: Quarto arejado com 21 pequenas camas feitas em madeira e com guardacorpo, para evitar quedas e proteger as crianças. Todas as camas possuem travesseiro, colchão, lençol e
um urso para facilitar o reconhecimento da criança ao seu espaço. O dormitório possui duas janelas
amplas e um visor para observar o sono das crianças.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Desenvolvimento físico da criança
 Desenvolvimento cognitivo da criança
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Hora do descanso
4. LAGO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Círculo mais baixo que o nível do chão feito de cimento e em formato de um
lago. Antigamente era preenchido com água, mas atualmente está vazio e é utilizado como espaço
pedagógico: aprendizagens por meio de atividades de leitura, cantigas, banham de sol e brincadeiras. O
lago fica em ambiente aberto e cercado de canteiros de plantas.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Desinibição
 Memória
 Socialização
 Linguagem oral
 Concentração
 Expressão facial
 Capacidade cognitiva
 Autonomia
 Autoestima
 Estímulo à leitura

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Leituras e contação de histórias
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 Cantigas de roda
 Banho de sol
 Brincadeiras livres e dirigidas
5. CASINHA DE BONECAS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Tenda de sapê ao ar livre que comporta uma casinha de brinquedo. Do lado
externo da casinha há uma mini-rede, mesa e cadeiras adaptadas para as crianças, tanques de cimento e
varal para roupas ao alcance das crianças, fogão a lenha de brinquedo e prateleiras com vasilhas em
miniatura. Dentro da casinha, bonecas e miniaturas de armários, camas, berços, passadeira.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Psicomotricidade – coordenação motora grossa e fina
 Valores – respeito, solidariedade, igualdade de gêneros
 Socialização
 Imaginação
 Responsabilidade
 Autonomia
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras livres e direcionadas
 Leitura de histórias
 Divisão e compartilhamento de tarefas realizadas em uma casa
6. REFEITÓRIO DA CRECHE.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Local bem arejado, com pé direito alto, próximo à cozinha da creche. Possui 10
cadeirões de madeira próprios para crianças de até 01 ano de idade e ainda 04 mesas redondas com
cerca de 10 cadeiras, sendo que todas possuem tamanho adaptado às crianças. O refeitório ainda possui
bebedouro com água filtrada.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Autonomia
 Coordenação motora
 Sistema sensorial mais aguçado
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 Desenvolvimento cognitivo da criança
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Oração (O Salão do Encontro não tem uma orientação religiosa, mas preserva uma tradição de
oração, que vem sendo substituída pela música)
 Alimentação
 Identificação de alimentos
 Estímulo ao sistema sensorial (paladar/textura/cores)
 Uso da colher
7. PARQUINHO DA CRECHE.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço ao ar livre com brinquedos adequados às crianças da creche. Possui
brinquedos de madeira, como cavalinhos e gangorras.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Sociabilização
 Equilíbrio
 Coordenação motora grossa
 Imaginação
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Banho de sol
 Brincadeiras livres
8. AREIA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço ao ar livre, cercado de árvores, onde há um parque com brinquedos de
madeira para crianças da pré-escola. O chão desse parque é composto de areia e é utilizado para
atividades da creche.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Coordenação motora grossa
 Imaginação
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
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 Banho de sol
 Brincadeiras direcionadas e livres
9. CURRAL.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Curral feito em madeira com dormitórios para gado e cochos para ração. Fica
ao lado de um piquete (pequeno pasto), que é cercado de tocos de madeira e arame. Atualmente, há
criação de gado que fornece o leite consumido pelas crianças da creche. Para chegar até o curral há um
caminho feito de pedras e muitas árvores e canteiros com plantas.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Valorização e cuidado com a natureza
 Consciência ambiental
 Ampliação de vocabulário
 Banho de sol
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Caminhada ao ar livre
 Visita aos animais
 Cuidados com os animais
 Observação da natureza
10. VARANDA COLETIVA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço aberto e coberto com telhado. Possui dois ambientes em níveis
diferentes, que são separados por uma pequena escada com poucos degraus. No primeiro nível há
brinquedos de madeira, como balanços apropriados para crianças com até dois anos de idade, cavalinhos
e uma casinha com um pequeno escorregador. Há ainda um tanque adaptado ao tamanho dos meninos,
onde há água filtrada. No segundo nível há três mesas redondas com bancos apropriados ao tamanho das
crianças.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Coordenação motora
 Socialização
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 Criatividade
 Autonomia
 Independência
 Higiene básica
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Banho de sol
 Recreação - brincadeiras livres
 Música
 Teatro
 Jogos
 Higienização das mãos e boca
11. QUADRA POLIESPORTIVA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Quadra ao ar livre coberta e cercada de arame. Tem iluminação. Essa quadra
foi planejada para realização de vários esportes, como futebol, basquete e handball. As atividades
realizadas na quadra, com crianças menores, contam com materiais como bola, bambolê, cordas e blocos
de borracha.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Psicomotricidade – coordenação motora
 Equilíbrio
 Desenvolvimento cognitivo
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras direcionadas
 Circuitos de pequenos obstáculos
 Cantigas

12. BIBLIOTECA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa de um cômodo acoplada a uma varanda. Possui pé direito alto e seis
amplas janelas, o que torna o espaço bem arejado. Dentro da sala, muitas estantes e prateleiras com

#53

livros, cabideiros para guardar mochilas, além de três mesas redondas com cadeiras em tamanho
adaptado às crianças. Há ainda um grande tapete para as crianças se sentarem e ouvirem contações de
histórias, além de outros bancos e cadeiras espalhados pela sala. A biblioteca conta ainda com aparelho
de televisão e é decorada com brinquedos e fotografias. Na varanda também há algumas estantes com
livros. São espaços para uso coletivo.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Estímulo à leitura
 Memorização
 Linguagem oral
 Ampliação do vocabulário
 Imaginação
 Expressão
 Autoestima
 Estímulo ao sistema sensorial visual, com uso de ilustrações e cores
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Contação e leitura coletiva de histórias
 Brincadeiras e cantigas
 Empréstimo de livros
13. BANHEIROS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Local arejado com duas cabines com privadas adaptadas ao tamanho das
crianças e dois chuveiros. No banheiro há prateleiras feitas em madeira para guardar os pertences
pessoais das crianças, além de tapetes de borracha e de espuma para realização das trocas de roupa.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Autoconhecimento do corpo
 Autonomia
 Independência
 Higiene básica
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Higienização do corpo
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 Troca de roupas
 Brincadeiras e canções
14. BITOLA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Corredor de passagem que apresenta duas barras de ferro paralelas
apropriadas ao tamanho das crianças. Essas barras de ferro servem de apoio para as crianças andarem
de um ponto ao outro.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Equilíbrio
 Independência
 Movimento do corpo
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Aprender a andar
 Autonomia
 Independência
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5.3 Educação Infantil em Pré-Escola
De 03 a 05 anos
Apresentamos os espaços educativos, com suas atividades e objetivos específicos, utilizados pela equipe
de educadores do Salão do Encontro para o desenvolvimento da modalidade Educação Infantil em Pré-Escola
(formulação apresentada pelo MEC), para crianças de 03 a 05 anos, conforme a divisão de faixas etárias do Salão
do Encontro, que trabalha na Educação Infantil em Creche com a criança de 0 a 02 anos.
A seguir, a descrição dos setores e das atividades realizadas em cada setor, com a apresentação
das habilidades desenvolvidas em cada um desses setores. É um trabalho descritivo, com o sentido de
compartilhar o itinerário pedagógico que as crianças do Salão do Encontro percorrem para aprender a ser
(competência pessoal), aprender a conviver (competência relacional), aprender a conhecer (competência
cognitiva) e aprender a fazer (competência produtiva).

Atividades Desenvolvidas na Pré-Escola:
1. VISITA ÁS CASAS DAS FAMÍLIAS: Este é um grande diferencial da escola e deve ser mantido em
todos os anos. Após o período de inscrição dos alunos, as professoras realizam uma visita nas residências
de cada um com o objetivo de conhecer a criança, bem como sua realidade social, para que possa
identificar possíveis dificuldades da família e poder atuar melhor com o aluno na escola;
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2. CIRCO: Além de ser um espaço muito importante para recepção e entrega dos alunos, eventos e
apresentações, o circo trás a proposta de trabalhar o desenvolvimento das habilidades motoras, equilíbrio,
desenvoltura, percepção espacial, espírito de cooperação, melhoria da autoestima e a disciplina;
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3. FAZENDINHA: Neste espaço as crianças aprendem através de brincadeiras, em uma casinha
construída especialmente para eles. São atividades do cotidiano de uma família, que estimulam a
socialização, cooperação nas atividades.

Esta atividade trabalha a estrutura familiar, onde cada dia é representado uma família diferente e
com isso eles vão crescendo aprendendo a diferença do cotidiano de cada um, onde famílias são
tradicionais, convencionais, outras criadas só por pai, por avó. Nessa reprodução do dia-a-dia conseguese detectar algumas dificuldades familiares e com isso a escola pode também atuar melhor na vida do
aluno na escola.
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Além disso, as crianças participam da cozinha da minifazenda, uma atividade que estimula o
aprendizado à matemática e memorização através das receitas de biscoitos caseiros. Um simples enrolar
um biscoito, contribui para o desenvolvimento da coordenação motora e criatividade do aluno.
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4. PINTURA: Na casa da Pintura elas aprendem a fazer tinta da terra e respeitar o meio ambiente, os
alunos ativam a imaginação, desenvolvem a criatividade e a coordenação motora aproveitando elementos
da natureza. A tinta utilizada para as atividades é feita artesanalmente pelas crianças, com pigmentos da
terra, misturados com água e cola.
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A oficina possui um espaço para a preparação desta tinta, onde os alunos separam a terra em
cores variadas, socam no pilão o pó da terra, misturam a terra na água e em seguida coam o barro que
receberá por último a cola. Depois de pronta, a tinta é utilizada nos desenhos e colagens criados pelos
alunos.
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A escola atende a um público carente, por isso, não existe lista de material, todos os materiais,
como papéis e recipientes utilizados para armazenar a tinta natural são reutilizáveis, arrecadados pelos
alunos e pela própria família. Até o pincel também é sustentável, feito de cabo de televisão e rabo das
vacas.
Em um passeio pelo bosque, as crianças, instrutora e professora, realizam coletas de materiais
que a natureza oferece, folhas, flores e sementes secas se tornam arte na oficina de pintura.

#63

5. BIBLIOTECA E LEITURA NAS MANGUEIRAS: No espaço da biblioteca a viagem pelo mundo da
imaginação conquista cada vez mais os alunos do Salão do Encontro, o que se vê é sede de leitura. Além
do espaço amplo da biblioteca, as professoras e mediadoras contam histórias para os alunos sob as
frondosas mangueiras, o objetivo é de incentivar à leitura, o contato com a natureza e o estímulo à
linguagem oral.
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Hoje a atividade da leitura nas mangueiras
é uma das ações do programa de educação infantil
do Salão do Encontro que estimula a prática da
leitura com momentos lúdicos e agradáveis. É um
espaço onde professores, mediadores de leitura,
autores e músicos estimulam os alunos através da
viagem à literatura. Já aconteceram saraus de
poesias, rodas de leituras, mediação, cochichos
poéticos e ainda abriga outro projeto: O “Pé de
Livro”, onde os participantes podem colher nos
galhos das árvores livros para alimentarem suas
almas.
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6. SALAS DE AULA: A alfabetização respeita o ritmo de cada um e acontece de forma espontânea
durante o ano letivo. As salas de aulas são espaçosas, com pé direito alto, portas e janelas amplas e
sempre voltadas para os jardins. Uma característica excepcional das salas de aula é a posição das mesas
e cadeiras dos alunos em formato de “U”, onde cada criança fica ao lado da outra e ambos de frente para
a professora. Este layout, estimula a cooperação entre alunos e proporciona uma maior interação dos
mesmos com a professora.
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7. CERÂMICA: Na oficina de cerâmica, ao invés da modelagem com massas artificiais, o contato é com a
argila natural, onde as crianças tem a liberdade de criar, modelar e representar. Esta atividade é muito
importante para o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, capacidade de concentração e
criatividade.
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8. PARQUE: O brincar é uma realidade em todos os espaços da organização, mas, é no parque que isso
acontece com maior expressão. São diversos brinquedos de madeira, proporcionais à idade dos alunos.
Entre gangorras, escorregadores, balanços, a criançada viaja em uma locomotiva, que leva cada um à
lugares distantes conforme sua imaginação;
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9. TECELAGEM: Nesta oficina as crianças convivem com as cores, fios e texturas diferentes. É um
exercício muito importante para o desenvolvimento da psicomotricidade e socialização dos alunos;
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9. MONTAGEM: Aqui as crianças podem sentar e brincar à vontade, e há vários gaveteiros onde ficam
guardados pedaços de madeira de diferentes tamanhos, pesos e formas, para os trabalhos de construção,
montagem, diferenciação de formas, pesos e tamanhos. Esta atividade estimula a imaginação.
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10. QUADRA ESPORTIVA: Na quadra o momento é de movimento, liberdade e atividades que promovem
o desenvolvimento das habilidades básicas de locomoção, equilíbrio e variabilidade de movimentos,
através do espaço, tempo, esforço, objetos. Além disso, deve-se trabalhar o fortalecimento das ações
esportivas através da contratação de professor de educação física; - Mobilização para realização de
competições. (dentro ou fora da organização);

#71

Detalhamento dos Espaços da Pré Escola e Habilidades Desenvolvidas
1. CERÂMICA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Quiosque redondo bem arejado com teto feito em madeira e coberto por telhas.
Possui uma pequena sala com prateleiras para guardar materiais e trabalhos já realizados pelas crianças
e um espaço aberto, com mesa compartilhada, banquinhos apropriados ao tamanho dos meninos, bancos
que rodeiam todo o quiosque e três tanques, sendo que um possui torneira com água.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Criatividade
 Expressão
 Coordenação motora
 Trabalhos manuais
 Técnicas para produção artística
 Conhecimento e interação com formas diversas da linguagem plástica
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Preparo da argila (socar, peneirar, misturar, molhar e achar o ponto da massa de argila)
 Trabalhos livres e direcionados com uso da argila: modelagem
 Aulas de arte
2. TECELAGEM.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa com uma sala acoplada a uma varanda. Possui pé direito alto, chão de
cimento liso e janelas amplas que tornam o ambiente bem arejado. Na sala há vários teares grandes e
médios para produção de tapeçaria, cabideiro para guardar as mochilas das crianças e caixotes para
depósito dos novelos de lã. Essa sala é decorada com bonecos e desenhos. Na varanda, aberta e coberta
por telhado, há teares, dois descaroçadores de algodão e bancos apropriados para as crianças.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Coordenação motora – fina e grossa
 Criatividade
 Combinação de cores
 Concentração
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 Técnicas para produção artística
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Tecelagem
 Fiagem
 Descaroçamento do algodão
 Enrolar/Desenrolar os novelos de lã
3. MONTAGEM.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Varanda ampla e coberta por um telhado sustentado por seis colunas de
pedras. Nessa varanda o chão é feito de cimento liso, onde as crianças podem sentar e brincar à vontade,
e há vários gaveteiros onde ficam guardados pedaços de madeira de diferentes tamanhos, pesos e
formas, para os trabalhos de construção, montagem, diferenciação de formas, pesos e tamanhos.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Organização
 Criatividade
 Diferenciação de formas, pesos e tamanhos
 Seriação/classificação
 Matemática
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras individuais e coletivas para construção e montagem
 Brincadeiras para contagem
4. PINTURA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa com pé direito alto e bem arejado, com amplas janelas. Possui dois
ambientes acoplados a duas varandas. No primeiro ambiente, uma sala espaçosa com quatro mesas
apropriadas à realização de pinturas e atividades das crianças e uma mesa mais alta para depósito de
materiais. Nesse espaço há estantes e grandes cestos que guardam diversos materiais coletados pelos
meninos, como folhas e flores secas, serragem e ainda materiais reciclados, como tampinhas, garrafas
pet, pedaços de madeira. No segundo ambiente, uma sala retangular com pé direito mais baixo. Nesse
espaço há duas prateleiras que armazenam potes com sementes, grãos, areias e um gaveteiro com
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diferentes tipos de pedras. No chão e em uma bancada da sala há bacias com diferentes tipos e cores de
terra.
Em uma das varandas da casa - coberta com telhado - ficam os equipamentos para produção de tintas,
como socador, peneira e coador. Há ainda um espaço com banco e cavalete para a realização de pinturas.
Na outra varanda, um espaço também coberto, há uma mesa coletiva, cadeiras de madeira adaptadas ao
tamanho das crianças, um tanque com quatro torneiras e um cabideiro para as mochilas das crianças.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Criatividade
 Estímulo ao sistema sensorial – cores e texturas
 Coletividade
 Sensibilidade
 Senso estético
 Valorização e cuidado com a natureza
 Consciência ambiental
 Coordenação motora
 Técnicas para produção artística
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Coleta de materiais da natureza
 Reutilização de materiais recicláveis
 Fabricação de tintas para utilização nos trabalhos
 Pinturas, desenhos, colagens e outros trabalhos de artes plásticas
5. LAGO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Círculo mais baixo que o nível do chão feito de cimento e em formato de um
lago, cercado de pedrinhas. Antigamente era preenchido por água, mas atualmente está vazio e é utilizado
como espaço pedagógico. Ambientes abertos e cercados de canteiros com plantas.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Linguagem oral
 Escuta
 Liberdade de expressão
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 Organização do pensamento coletivo
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Rodas de conversa
 Banho de sol
 Brincadeiras
6. FAZENDINHA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Miniatura de uma fazenda com ambientes bem arejados, feitos em madeira.
Dentro da casa da fazendinha há três cômodos com pequenas mobílias, sendo um quarto com cama,
armário e decoração apropriada, uma sala com bancos, bonecas e quadros e outra sala com mesa e
armário. Essa casa também é acoplada a um alpendre. Atrás da casa da fazendinha há uma varanda que
funciona a “cozinha” e um terreiro onde há a “lavanderia”. Na “cozinha” há um fogão a lenha, um forno,
uma pia, uma mesa com cadeiras apropriadas ao tamanho das crianças, além de utensílios de cozinha. O
forno funciona e é manobrado por adultos para que as receitas das crianças, como bolo e biscoito, sejam
preparadas. Na “lavanderia” há um pequeno poço para retirada de água, dois tanques, varal para pendurar
as roupas lavadas e ainda uma parte coberta onde há mais duas mesas feitas em cimento e pedra de
ardósia, além de bancos de cimento adaptados às crianças.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Psicomotricidade – coordenação motora grossa e fina
 Valores – respeito, solidariedade, igualdade de gêneros
 Socialização
 Imaginação
 Responsabilidade
 Autonomia
 Concentração
 Noções de organização e limpeza de uma casa
 Divisão de tarefas
 Capacidade de representar
 Expressão
 Oralidade
 Matemática – medidas das receitas
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras livres e direcionadas
 Divisão de tarefas a serem realizadas em uma casa - varrer, lavar roupa, passar pano, cozinhar,
regar plantas e outras
 Ludoterapia por meio de brincadeiras de “faz de conta” – representação da família das crianças.
7. MANGUEIRA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço aberto com tocos de madeira de diferentes tamanhos que ficam
embaixo de uma mangueira. Esses tocos servem de assento, obstáculos para brincadeiras, pontos de
apoio para equilíbrio das crianças, apoio para papéis, dentre outros.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Socialização
 Linguagem oral
 Escuta
 Imaginação
 Organização espacial
 Equilíbrio
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Contação de histórias
 Desenhos
 Escrita
 Brincadeiras livres e direcionadas
 Jogos
8. SALAS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Salas bem arejadas, com pé direito alto e amplas janelas. As salas possuem
quadro negro grande, quatro mesas compartilhadas e dispostas em “u”, cadeiras pequenas adaptadas às
crianças, estantes para depósito de materiais, cabideiros para guarda mochilas e uma mesa para o
professor. Ao todo são quatro salas de aula para uso da pré-escola. Salas que comportam, no máximo, 25
crianças.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Desenvolvimento da psicogênese da língua
 Ampliação do vocabulário
 Inteligência simbólica
 Registro e memória
 Autonomia
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Sequência de atividades didáticas
 Contação de histórias
 Exercícios que incluem desenhos, jogos, trabalhos com formas, novos vocabulários e outros.
9. MESAS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço aberto rodeado de árvores e canteiros com plantes. Possui três mesas
redondas e coletivas feitas em cimento e pedra de ardósia, com bancos coletivos ao seu redor. Mesas
para o trabalho educativo ao ar livre.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Criação
 Socialização
 Linguagem oral
 Expressão
 Interação com o meio ambiente
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Desenhos
 Contação de histórias
 Brincadeiras
 Jogos
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10. QUADRA POLIESPORTIVA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Quadra ao ar livre coberta e cercada de arame. Tem iluminação. Essa quadra
foi planejada para realização de vários esportes, como futebol, basquete e handball. As atividades
realizadas na quadra contam com materiais como bolas, bambolê, cordas e blocos de borracha.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Psicomotricidade – coordenação motora
 Equilíbrio
 Força e resistência
 Orientação espacial
 Trabalho em equipe
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras direcionadas
 Circuitos de pequenos obstáculos
 Jogos individuais e em equipe
11. CIRCO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Lona de circo colorida com picadeiro e arquibancada feita de tábuas de
madeira para cerca de 500 pessoas. O picadeiro possui chão de cimento liso, é cercado com grade e
apresenta um palco com cerca de meio metro de altura. O circo conta com vários tipos de equipamentos e
materiais, como cama elástica, caixa de som, pernas de pau, bolas e monociclos.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Criatividade
 Equilíbrio
 Coordenação motora fina e grossa
 Desinibição
 Sociabilidade e interação
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Chegada/acolhida dos alunos
 Brincadeiras
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 Contação de histórias com fantoches
 Exercícios de circo: mágica, cama elástica, perna de pau e outros.
12. BIBLIOTECA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa de um cômodo acoplada a uma varanda. Possui pé direito alto e seis
amplas janelas, que torna o espaço bem arejado. Dentro da sala, muitas estantes e prateleiras com livros,
cabideiros para guardar mochilas, além de três mesas redondas compartilhadas com cadeiras em
tamanho adaptado às crianças. Há ainda um grande tapete para as crianças se sentarem e ouvirem
contações de histórias, além de outros bancos e cadeiras espalhadas pela sala. A biblioteca conta ainda
com aparelho de televisão e é decorada com brinquedos e fotografias. Na varanda também há algumas
estantes com livros.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Estímulo à leitura
 Memorização
 Linguagem oral
 Ampliação do vocabulário
 Imaginação
 Expressão
 Autoestima
 Estímulo ao sistema sensorial visual e auditivo com o uso de ilustrações e sons
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Contação e leitura coletiva de histórias
 Brincadeiras e cantigas
 Empréstimo de livros
13. PARQUE.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço ao ar livre, cercado de árvores, onde há um parque com brinquedos de
madeira para uso das crianças da pré-escola, como balanços, cavalinhos, escorregadores e escadas. Em
uma parte do parque o chão é composto de areia e há um grande brinquedo de madeira todo interligado.
Outra parte tem brinquedos menores e o chão é de terra. No parque há ainda espaço com cabideiros para
guardar as mochilas das crianças.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Equilíbrio



Criatividade



Coordenação motora



Autoestima



Persistência - superação de desafios

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Brincadeiras livres

14. MATINHA DO PARQUE.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Setor que integra o parque, porém mais afastado da creche. É utilizado no
horário pós-almoço, quando as crianças da creche estão repousando. É um espaço ao ar livre, cercado de
árvores, onde há um parque com brinquedos de madeira, como balanços, cavalinhos, escorregadores e
escadas.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Equilíbrio



Criatividade



Coordenação motora



Autoestima



Persistência - superação de desafios

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Brincadeiras livres e conduzidas

15. RANCHO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Quarto acoplado a uma varanda. O quarto possui duas janelas amplas, duas
mesas feitas em madeira e pedra de ardósia, além de cadeiras apropriadas à altura das crianças. A
varanda é muito arejada e possui três mesas e cadeiras de mesmo padrão.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Criatividade
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Coordenação motora



Expressão

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Jogos



Escrita



Desenhos

16. BANHEIROS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa de pedra com estrutura arredondada e bem arejada. Fica
estrategicamente localizada em um ponto central dos setores da pré-escola. Possui uma área comum com
um tanque adaptado às crianças, onde há 12 torneiras para higiene bucal e das mãos. Há também a
divisão de banheiro feminino e masculino, cada qual com três cabines que possuem portas feitas em
madeira e privadas adaptadas ao tamanho das crianças. Na parte masculina há ainda um pequeno
mictório.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Autonomia



Independência



Higiene básica das mãos e boca

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Higienização bucal e das mãos



Uso do banheiro

17. REFEITÓRIO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço amplo com pé direito alto. Possui 14 mesas redondas e coletivas feitas
em madeira e pedra de ardósia. As cadeiras também são de madeiras e possuem diferentes tamanhos, a
fim de atender as crianças menores e as maiores. Como decoração, o local apresenta uma escultura feita
em madeira e uma grande imagem pintada em tons claros que cobre toda uma parede.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Desenvolvimento físico e cognitivo da criança
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Autonomia

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Alimentação

18. CAMINHOS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Caminhos a céu aberto rodeados de árvores e canteiros de plantas. Os
caminhos são feitos de pedras e possuem alguns obstáculos, como pontes e tocos de madeira. As
crianças circulam por esses caminhos várias vezes por dia, quando circulam pelos diversos
espaços/setores educativos.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Equilíbrio



Interação com o meio ambiente



Autonomia

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Observação espacial



Caminhada ao ar livre - ir e vir em caminhos diferentes e irregulares
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5.3 Educação Complementar
De 06 a 14 anos
Busca-se aqui focalizar e apresentar os espaços educativos, com suas atividades e objetivos
específicos, utilizados pela equipe de educadores do Salão do Encontro para o desenvolvimento da
modalidade Educação Complementar para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, conforme a divisão
de faixas etárias do Salão do Encontro.
A seguir, a descrição sintética dos setores e das atividades realizadas em cada setor, com a
apresentação das habilidades desenvolvidas em cada um desses setores. É um trabalho descritivo, com o
sentido de compartilhar o itinerário pedagógico que as crianças e adolescentes do Salão do Encontro
percorrem para aprender a ser (competência pessoal), aprender a conviver (competência relacional),
aprender a conhecer (competência cognitiva) e aprender a fazer (competência produtiva).

Detalhamento dos Espaços da Escola Complementar e Habilidades
Desenvolvidas
1. SALA AZUL – 10 a 14 anos.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa bem arejada com pé direito alto. Possui uma sala acoplada a duas
varandas. Na sala há seis janelas e um espaço com cabideiros para mochilas, três mesas redondas
compartilhadas, além de cadeiras e prateleiras com livros didáticos, enciclopédias, dicionários e outros. Há
ainda um espaço reservado para a coordenação da educação complementar, com uma mesa equipada
com computador e armários para arquivos e outros materiais. Uma das varandas acopladas é bem
pequena e fica na frente da casa. Nela há um quadro afixado na parede com avisos, grade curricular e
grade de horários. Há ainda outra varanda mais ampla, localizada na lateral da casa, e que possui
cadeiras e três mesas que podem ser compartilhadas.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Responsabilidade



Concentração



Formação cidadã



Persistência



Assimilação de conteúdos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Deveres das escolas de referência/origem das crianças e adolescentes



Reforço escolar



Orientação individual às crianças e adolescentes



Atendimento aos pais ou responsáveis das crianças e adolescentes da educação
complementar



Realização de matrículas das crianças e adolescentes da educação complementar

2. SALA DE DEVERES – 06 a 09 anos.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Sala arejada com pé direito alto e amplas janelas. Possui um grande quadro
negro, cabideiros para guardar mochilas, uma mesa para professor, cadeiras e seis mesas compartilhadas
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e dispostas em “u” para uso das crianças. A sala possui ainda estantes com livros didáticos, enciclopédias
e dicionários.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Responsabilidade



Concentração



Formação cidadã



Persistência



Assimilação de conteúdos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Deveres das escolas de referência/origem das crianças



Reforço escolar



Orientação individual às crianças

3. SALA DE JOGOS.

DESCRIÇÃO DO SETOR: Sala acoplada a três varandas. Na sala há cabideiros para guardar mochilas,
uma mesa de xadrez adaptada ao tamanho das crianças e adolescentes, quatro mesas feitas em madeira
e que permitem jogos em grupos, e prateleiras com vários jogos, como dominó, dama, quebra cabeça,
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futebol de botão e mankala. Nas varandas também há mesas que permitem as crianças e adolescentes
jogarem.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Concentração



Raciocínio lógico



Estratégia



Cálculo matemático



Persistência



Autoestima



Autocontrole



Paciência

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Jogos individuais e coletivos, principalmente de matemática e lógica



Resgate de jogos tradicionais
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4. SETOR DE TECELAGEM.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Grande casa com pé direito alto, janelas amplas e portas que dão para uma
varanda. Essa casa possui quatro ambientes separados por níveis de altura diferentes e por uma cerca de
madeira. Em um desses ambientes funciona o setor da tecelagem, uma sala ampla onde ficam cinco
teares, além de gaveteiros com novelos de lã. Nessa sala ainda há um pequeno quarto acoplado para
depósito de materiais e trabalhos realizados no setor. Na parte da varanda que corresponde a essa sala
há mais três teares, além de bancos individuais de diferentes alturas e um banco compartilhado feito em
madeira.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Coordenação motora



Criatividade



Paciência



Persistência



Trabalhos manuais



Técnicas

para

produção

artística


Concentração



Contagem matemática
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Combinação de cores e sequências



Urdir



Tecer

5. SETOR DE BONECAS.

DESCRIÇÃO DO SETOR: Grande casa com pé direito alto, janelas amplas e portas que dão para uma
varanda. Essa casa possui quatro ambientes separados por níveis de altura diferentes e por uma cerca de
madeira. Em um desses ambientes funciona o setor de bonecas e artesanato, uma sala ampla com duas
mesas redondas de madeira e bancos de diferentes alturas, estantes para exposição dos trabalhos
realizados, duas mesas com máquinas de costura e quadros decorativos. Nessa sala ainda há um
pequeno quarto acoplado para depósito de materiais e trabalhos realizados no setor. Na parte da varanda
que corresponde a essa sala há bancos e outra mesa redonda, feita de madeira e pedra de ardósia.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:



Coordenação motora



Bordar



Criatividade



Cortar tecidos



Paciência



Picar linhas



Persistência



Costurar



Trabalhos manuais



Pintar



Técnicas para produção artística



Desenhar



Concentração



Colorir

6. SETOR DE MARCENARIA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Grande casa com pé direito alto, janelas amplas e portas que dão para uma
varanda. Essa casa possui quatro ambientes separados por níveis de altura diferentes e por uma cerca de
madeira. Em um desses ambientes funciona o setor de marcenaria, uma sala ampla com uma mesa e
bancos de diferentes alturas para o trabalho das crianças e adolescentes, além de mesas, prateleiras e
caixas que expõem os trabalhos já realizados e servem como depósito de materiais a serem usados na
marcenaria. Nessa sala ainda há um pequeno quarto acoplado também para depósito de materiais e
trabalhos realizados no setor. Na parte da varanda que corresponde a essa sala há três mesas
apropriadas ao trabalho com madeira e um banco compartilhado.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Coordenação motora



Criatividade



Paciência



Persistência



Trabalhos manuais



Técnicas para produção artística



Concentração

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Montagem de peças em madeira



Trabalhos do processo da marcenaria – escolhem e pensam o modelo a ser executado, lixam
a madeira, pregam, colam.

7. SETOR DE CERÂMICA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço ao ar livre próximo ao setor de cerâmicas para adultos. Possui uma
grande mangueira central e canteiros de plantas ao redor. O chão é feito de cimento e nele há cinco
mesas fixas e redondas feitas de tijolo e cimento. Nesse espaço há ainda um grande socador de argila
feito em madeira.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Criatividade
 Expressão
 Coordenação motora
 Trabalhos manuais
 Técnicas para produção artística
 Conhecimento e interação com formas diversas da linguagem plástica
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Preparo da argila (socar, peneirar, molhar, moldar)
 Trabalhos livres e direcionados com uso da argila
 Aulas de arte
8. FAZENDINHA - crianças de 6 a 7 anos.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Miniatura de uma fazenda com ambientes bem arejados, feitos em madeira.
Dentro da casa da fazendinha há três cômodos com pequenas mobílias, sendo um quarto com cama,
armário e decoração apropriada, uma sala com bancos, bonecas e quadros e outra sala com mesa e
armário. Essa casa também é acoplada a um alpendre. Atrás da casa da fazendinha há uma varanda que
funciona a “cozinha” e um terreiro onde há a “lavanderia”. Na “cozinha” há um fogão a lenha, um forno,
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uma pia, uma mesa com cadeiras apropriadas ao tamanho das crianças, além de utensílios de cozinha. O
forno funciona e é manobrado por adultos para que as receitas das crianças, como bolo e biscoito, sejam
preparadas. Na “lavanderia” há um pequeno poço para retirada de água, dois tanques, varal para pendurar
as roupas lavadas e ainda uma parte coberta onde há mais duas mesas feitas em cimento e pedra de
ardósia, além de bancos de cimento adaptados às crianças.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Psicomotricidade – coordenação motora grossa e fina
 Valores – respeito, solidariedade, igualdade de gêneros
 Socialização
 Imaginação
 Responsabilidade
 Autonomia
 Concentração
 Noções de organização e higiene de uma casa
 Divisão de tarefas
 Capacidade de representar
 Expressão
 Oralidade
 Matemática – medidas das receitas
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras livres e direcionadas
 Divisão de tarefas a serem realizadas em uma casa - varrer, lavar roupa, passar pano, cozinhar,
regar plantas e outras
 Ludoterapia por meio de brincadeiras de “faz de conta” – representação da família das crianças.
9- SALA DE INFORMÁTICA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Sala ampla com três pequenas janelas e treze mesas para computador, sendo
que todas são acompanhadas de cadeira. Em cada uma dessas mesas há um computador. O ambiente
possui sete grandes lâmpadas, o que torna boa a iluminação do local.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Coordenação motora
 Paciência
 Persistência
 Conhecimentos em informática
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Digitação
 Aulas sobre noções de informática
 Uso básico da internet
10. QUADRA POLIESPORTIVA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Quadra ao ar livre coberta e cercada de arame. Apresenta estrutura de
iluminação. Essa quadra foi planejada para realização de vários esportes, como futebol, basquete e
handball. As atividades realizadas na quadra contam com materiais como bolas, bambolê, cordas e blocos
de borracha.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Psicomotricidade – coordenação motora
 Equilíbrio
 Força e resistência
 Orientação espacial
 Trabalho em equipe
 Tolerância
 Respeito
 Espírito esportivo
 Atenção
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Brincadeiras direcionadas
 Circuitos de pequenos obstáculos
 Jogos individuais e em equipe
 Campeonatos esportivos
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11. CIRCO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Lona de circo colorida com picadeiro e arquibancada feita de tábuas de
madeira. Espaço para cerca de 500 pessoas. O picadeiro possui chão de cimento liso, é cercado com
grade e apresenta um palco com cerca de meio metro de altura. O circo conta com vários tipos de
equipamentos e materiais, como cama elástica, caixa de som, pernas de pau, bolas e monociclos.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:
 Criatividade
 Equilíbrio físico e emocional
 Coordenação motora fina e grossa
 Desinibição
 Sociabilidade e interação
 Lateralidade
 Disciplina
 Persistência
 Concentração
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 Chegada/acolhida dos alunos
 Brincadeiras
 Aulas de dramatização
 Exercícios de circo: mágica, cama elástica, malabarismo, pernas de pau, monociclo, e outros.
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12. BIBLIOTECA.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa de um cômodo acoplada a uma varanda. Possui pé direito alto e seis
amplas janelas, o que torna o espaço bem arejado. Dentro da sala, muitas estantes e prateleiras com
livros, cabideiros para guardar mochilas, além de três mesas redondas compartilhadas, com cadeiras em
tamanho adaptado às crianças e adolescentes. Há ainda um grande tapete para as crianças e
adolescentes se sentarem e ouvirem contações de histórias, além de outros bancos e cadeiras espalhadas
pela sala. A biblioteca conta ainda com aparelho de televisão e é decorada com brinquedos e fotografias.
Na varanda também há algumas estantes com livros.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

 Estímulo à leitura



Contação e leitura coletiva de histórias

 Memorização



Brincadeiras

 Linguagem oral



Cantigas

 Ampliação do vocabulário



Empréstimo de livros

 Imaginação
 Expressão
 Autoestima
 Estímulo ao sistema sensorial visual e auditivo
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13. BANHEIROS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Casa de pedras com estrutura arredondada e bem arejada. Há divisão de
banheiros feminino e masculino, cada qual com uma cabine onde há uma privada, espelho e pia. Em cada
um dos banheiros há ainda uma cabine com chuveiro, que é utilizado apenas em situações emergenciais.
Do lado de fora dos banheiros, há uma pia com três torneiras.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Autonomia



Independência



Higiene básica das mãos e boca

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Higienização bucal e das mãos – orientado para crianças de 6 e 7 anos



Uso do banheiro

14. REFEITÓRIO.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Espaço amplo com pé direito alto. Possui 14 mesas redondas e coletivas feitas
em madeira e pedra de ardósia. As cadeiras também são de madeiras e possuem diferentes tamanhos, a
fim de atender as crianças menores e as maiores. Como decoração, o local apresenta uma escultura feita
em madeira e uma grande imagem pintada em tons claros que cobre toda uma parede.
HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Desenvolvimento físico e cognitivo da criança



Autonomia

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Alimentação

15. CAMINHOS.
DESCRIÇÃO DO SETOR: Caminhos a céu aberto rodeados de árvores e canteiros de plantas. Os
caminhos são feitos de pedras e possuem alguns obstáculos, como pontes e tocos de madeira. São
usados diariamente pelas crianças e adolescentes. Fazem parte do itinerário pedagógico diário dos
educandos e educadores.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS:


Equilíbrio



Interação com o meio ambiente



Autonomia

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Observação espacial



Caminhada ao ar livre - ir e vir em caminhos diferentes e irregulares

#99

