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RESUMO 
 
 

A partir da análise da realidade escolar da escola na qual estão desenvolvendo projetos, os 
bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - CAPES) do 
subprojeto de Educação Física, organizaram o presente projeto, denominado Recreio Dirigido. 
O projeto é realizado na EMEF Antônio Carlos Ribas Branco, na cidade de Taubaté, com 
crianças de 6 a 14 anos de idade, do 1º ao 9º ano do ciclo I e II, do ensino fundamental, sendo 
2 recreios de 20 minutos, nos quais os alunos são orientados a lancharem antes de 
começarem as atividades. O recreio dirigido visa socializar as crianças com o ambiente escolar, 
por meio de brincadeiras lúdicas, fazendo com que haja uma integração de todas as crianças 
sem diferenciar nem excluir nenhum participante, pelo seu nível social, racial, pela sua etnia, 
entre outras formas de diferença. Um dos principais objetivos do Recreio Dirigido, além da 
socialização entre os alunos é fazer com que eles brinquem e se divirtam na hora do recreio 
por meio das brincadeiras lúdicas e que aprendam lições de vida, tais como: respeito mútuo, 
respeito às regras, obedecer aos profissionais envolvidos, o inspetor de aluno, o professor que 
está propondo às atividades, a partilha dos materiais, a disciplina, a paciência para aguardar 
sua vez, etc. São propostas várias brincadeiras como: o pula-corda, amarelinha, voleibol 
adaptado, ping-pong, ado leta, circuitos com cones e bambolês, etc. Todas as atividades foram 
aceitas por todos os alunos de maneira positiva, inclusive com atitudes de questionamentos 
informais e de desapontamento quando termina o horário do recreio, querendo cada vez mais 
brincadeiras. Essas atividades são muito importantes, sendo uma forma de fazer com que as 
crianças não fiquem tão agitadas, correndo sem função, havendo risco de caírem e se 
machucarem, causando assim um acidente dentro da escola. Trabalhando de maneira dirigida, 
conseguimos mantê-las em ordem, evitando este risco. As crianças voltam para a sala de aula 
mais tranqüilas, com melhor concentração e proporcionando melhor desempenho na 
aprendizagem. A possibilidade de ativação, especialmente nos jogos motores, evidencia a 
capacidade de provocar contatos corporais, alternância dos estados de tônus muscular, o 
desenvolvimento postural e a regulação dos estados afetivo-emocionais, enriquecendo 
sobremaneira a construção da personalidade. Pudemos observar resultados positivos, pois 
constatamos melhora significativa no âmbito escolar com relação a saber aguardar sua vez 
para brincar, respeitar a dificuldade que o colega apresenta na hora de executar alguma 
brincadeira e, principalmente, respeitar os funcionários da escola, seja as funcionárias da 
equipe de limpeza, as inspetoras, os professores e membros da diretoria e secretaria no geral, 
além de voltarem para a sala de aula menos agitados. 


