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RESUMO 

 

A confecção de brinquedos estimula na criança o desenvolvimento dos aspectos 

sociais, dentre eles a criatividade, autonomia e a socialização, elementos essências 

para um bom convívio em sociedade. É importante ressaltar que além desses 

benefícios é interessante trabalhar durante a faixa etária infantil a conscientização 

ambiental, visto que é fundamental para crescer um adulto consciente e responsável 

pelo bem estar do planeta. Diante disso, esse trabalho objetivou buscar na literatura 

os benefícios ofertados a criança durante o manuseio da sucata, explorando a 

importância do professor de Educação Física, resgatando os benefícios sociais, 

cognitivos e relatando a importância da Conscientização Ambiental. Para tal função 

nos apropriamos da pesquisa do tipo bibliográfica. Os resultados apontados foram a 

melhora na criatividade, socialização e Conscientização Ambiental.  Concluímos que 

as brincadeiras e a confecção de brinquedos com materiais reciclados promovem 

conscientização ambiental e estimulam o desenvolvimento de aspectos sociais e 

cognitivos dos alunos, podendo ser usados como vivências e objetos facilitadores 

nas aulas de Educação Física Escolar no ensino infantil.  

 

Palavras-chave: Confecção de Brinquedos. Reciclagem. Educação Física. 

Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The making of toys stimulates in the child the development of social aspects, among 

them creativity, autonomy and socialization, essential elements for a good society. It 

is important to emphasize that besides these benefits it is interesting to work during 

the age group the environmental awareness, since it is fundamental to grow a 

conscious adult and responsible for the well being of the planet. The objective of this 

work was to search the literature for the benefits offered to the child during scrap 

handling, exploring the importance of the Physical Education teacher, rescuing the 

social, cognitive benefits and reporting the importance of Environmental Awareness. 

For this function we appropriate the research of the bibliographic type. The results 

indicated were the improvement in creativity, socialization and Environmental 

Awareness. We conclude that the play and the making of toys with recycled materials 

promote environmental awareness and stimulate the development of social and 

cognitive aspects of students, and can be used as experiences and facilitating 

objects in School Physical Education classes in children's education. 

Keywords: Toy Making. Recycling. Physical Education. Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

          Em uma época de crescimento elevado da globalização e do 

desenvolvimento tecnológico, se observam grandes impactos ambientais sob a 

sociedade. Dentre estes impactos estão o consumismo elevado e a busca 

exagerada por produtos diversos, os quais estão atrelados à grande escala no 

descarte de lixo, poluindo cada vez mais o meio ambiente. As consequências destes 

produtos para o planeta são preocupantes, visto que acarretam danos, como: 

poluição de rios, doenças infecto-contagiosas, leptospirose, cólera, diarréias e 

hepatites, além de atrair diversos insetos que podem ser hospedeiros intermediários 

de doenças que transmitem para o hospedeiro definitivo: o homem.  

      Para amenizar esses danos, entra em cena a reciclagem, que é o ato de 

transformar produtos já existentes em novos objetos, assumindo utilidades 

específicas para a humanidade, que se dá pela utilização de materiais descartados 

na natureza ou que não tem mais função. Por exemplo, garrafas pet, papelão, 

embalagens de produtos enlatados, dentre outros.  

 

Esse lixo (na sociedade do descartável, cada vez mais volumoso) é 
composto de resíduos de nossa cultura, de objetos que os adultos não 
utilizam mais, e que readquirem vida nas mãos da criança, a qual, a partir 
deles, reconstrói a história (...) poderíamos adaptar esse material, 
aproveitando inclusive a habilidade da própria criança para isso (FREIRE, 
1983, p. 12). 

 

     Neste contexto a escola tem uma das funções de conscientizar o aluno da 

importância na reciclagem de materiais, os mesmos podem ser selecionados por 

cores, texturas e tamanhos. É muito importante que sejam utilizados materiais como 

papelão, livros e garrafas plásticas, fundamental que os objetos escolhidos não 

ofereçam riscos à saúde dos alunos, como objetos perfuro - cortantes. Algumas 

disciplinas podem proporcionar este conhecimento e uma delas é a educação física, 

ensinando de forma ampla a reciclagem e conscientização ambiental, dentre as 

funções do professor está á orientação dos alunos quanto a esta prática educativa: 

trabalhar na Educação Física do ensino infantil a reciclagem de materiais para 

construção de brinquedos nas aulas, ou seja, reciclar e fabricar brinquedos através 
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de materiais que para a sociedade não apresentam utilidade. Na escola, aprende-se 

a desenvolver brinquedos com produtos recicláveis para a prática de atividades 

físicas, podendo promover diversos benefícios aos alunos como: criatividade, 

autonomia, socialização, desenvolvimento cognitivo, além de torná-lo consciente 

quanto à importância do processo de melhoramento dos produtos. 

 

Além do mais, ainda oferece uma nova função para um material que era 
considerado inútil. Além disso, proporciona aos alunos a imaginação e a 
criação, que é fundamental no processo de desenvolvimento escolar, 
garantindo assim a Educação Ambiental desde o início do processo de 
socialização. Na instituição de educação infantil, a criança encontra 
possibilidades de ampliar as experiências que traz de casa e de outros 
lugares, de estabelecer novas formas de relação e de contato com uma 
grande diversidade de costumes e hábitos (SANTANA et al., 2011, p. 104). 

 
 

   Todo brinquedo confeccionado com material reciclável tende a despertar 

novos interesses, novas possibilidades de transformar objetos e também a destreza 

manual na confecção dos mesmos. Estas atividades quando realizadas em grupo, 

proporcionam á interação social, respeito aos colegas, divisão e uso dos espaços. 

    A confecção de brinquedos é recebida com muita euforia nas aulas, há muitas 

possibilidades para criação, as diferentes cores, formas e objetos promovem a 

atenção e interesse da criança, levando em consideração a importância para 

trabalhar nas aulas de educação física, ela pode ser capaz de criar, e com sua 

própria criação, brincar. Além desses benefícios desenvolvidos no aluno, estimula á 

Conscientização Ambiental. 

 
(...) aos quais ela própria dará a forma, inserindo-a na produtividade de 
cultura e afirmando ainda mais seu direito de brincar, livre e com 
espontaneidade. O brinquedo-sucata permite a quem brinca, desvendá-lo, 
(re) significá-lo, pois é um objeto que possui inúmeros sentidos que não são 
óbvios e nem estão evidentes (PACHECO, 2009, p.3). 

 

 

     A fabricação de brinquedos permite na criança a experiência de produzir, 

desperta a capacidade de se sentir útil, capaz de fabricar, por meio de sua invenção 

brincar, sozinho ou com os colegas. Bisognin (2015) ressalta que as crianças 
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desenvolvem diversas habilidades que vão sendo aperfeiçoadas ao longo de sua 

infância. Portanto, o professor ao planejar dinâmicas com materiais recicláveis deve 

oportunizar situações de aprendizagens diferenciadas, a fim de estimular as 

crianças. 

Existem diferentes formas de abordar o trabalho com brinquedos reciclados, 

podendo ser em datas comemorativas como a semana do meio ambiente, natal, 

carnaval, dia das crianças, e outros, estimulando as mesmas a confeccionarem 

materiais simbólicos dessas datas. A escola pode se apropriar também de projetos, 

contextualizando a importância da conscientização ambiental, (funcionários, 

professores, gestores, merendeiras, zeladores, porteiros, e outros). É importante 

salientar que tudo isso está atrelado ao lúdico e a brincadeira, estimulando a 

socialização.  

 

A brincadeira é considerada oportunidade para as crianças se comunicarem 
e relacionarem-se umas com as outras, pois brincando aprendem sobre o 
mundo que acerca e passa a ter acesso a melhor forma de inserir-se nesse 
mundo. Nesta compreensão, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras são 
atividades essenciais e fundamentais da infância (KISHIMOTO, 1998, p. 
232). 

 

    Na infância é primordial a colaboração do professor na elaboração de 

atividades que envolvam brinquedos e brincadeiras, que proporcionem a interação 

social entre as crianças, por meio disso oportuniza-se bom relacionamento entre 

ambas. Dando ênfase os brinquedos sua confecção é importante, além do 

desenvolvimento de diversos aspectos, podem contribuir de maneira significativa 

nas aulas práticas de educação física, ponto positivos para aquelas escolas 

ausentes de materiais pedagógicos. 

Através da revisão de literatura este trabalho apresenta como objetivo verificar a 

importância que sé dá a construção de brinquedos na educação infantil através de 

materiais recicláveis. O mesmo dividi-se em três capítulos: no primeiro temos o 

propósito se situar o leitor a respeito da educação física escolar, abordando seus 

conteúdos e como é ofertado na educação infantil, analisando como documento 

principal os PCNs e o livro Coletivo de Autores.  No segundo capítulo vamos trazer 



12 

 

 

 

informações referentes á educação ambiental e sustentabilidade, problematizando 

essas questões na atualidade, verificando a importância da escola na construção e 

conscientização dessas questões. Por fim no último capítulo temos o propósito de 

abordar a construção de brinquedos reciclados com sucatas na Educação Física 

escolar do Ensino Infantil, verificando os benefícios ofertados por esta prática no 

ambiente escolar. 
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2 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

2.1 CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

    A Educação Física em sua composição de ensino compreende os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), na qual são documentos formulados juntamente 

com a secretaria de educação, para ajudar o professor na sua prática de ensino, 

auxilia para uma melhor docência na escola durante as aulas de Educação Física, 

esse documento com iniciativa da secretaria de educação contou com a 

colaboração de diversos profissionais da área, e algumas Universidades públicas 

de Pernambuco: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade de Pernambuco (UPE).  

 

Os parâmetros curriculares que agora chegam às mãos dos professores 
têm como objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem e também 
as práticas pedagógicas nas salas de aula da rede estadual de ensino. 
Dessa forma, antes de tudo, este documento deve ser usado 
cotidianamente como parte do material pedagógico de que dispõe o 
educador (BRASIL, 2013, p.11). 

 
 

    Os Parâmetros Curriculares de Educação Física proporcionam aos estudantes 

uma leitura de sua realidade social, histórica e política, assim como o 

reconhecimento de suas dimensões técnicas, táticas e de regulamentação. Busca-

se um entendimento crítico das manifestações esportivas, as quais devem ser 

tratadas de forma ampla, desde sua condição técnica, tática, seus elementos 

básicos, até o sentido da competição esportiva, a expressão social e histórica e seu 

significado cultural como fenômeno de massa. Ensino comprometido com uma 

formação que garanta aos estudantes a ação-reflexão-nova, ação sobre um conjunto 

de práticas da cultura corporal Soares et al. (2012). 

 

A elaboração dos novos parâmetros curriculares faz parte do esforço da 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) em estabelecer 
um currículo escolar que esteja em consonância com as transformações 
sociais que acontecem na sociedade. É preciso que a escola seja capaz de 
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atender às expectativas dos estudantes desse novo mundo (BRASIL 
,2013,p.11). 

 

    Os PCNs da Educação Física são organizados para a construção crítica do 

conhecimento do aluno, tornando-se um cidadão capaz de expressar sua opinião 

sobre a realidade. São ofertados aos mesmos conteúdos baseados na cultura 

corporal, organizados a partir dos temas: ginástica, lutas, dança, esporte e jogos. É 

de extrema relevância a vivência desses conteúdos na educação básica, visto que 

ajuda o aluno a compreender toda a sociedade em seu entorno, torná-lo capaz de 

identificar como deu todo processo histórico desses conteúdos. Para os PCNs 

(2013), é fundamental que ao final da Educação básica os alunos sejam capazes de 

compreender a importância do conhecimento da cultura corporal tratado em aula, 

com o intuído de compreender o mundo, viver nele, e agir sobre ele. 

   Em se tratando do conhecimento da ginástica dentro da escola, os PCNs 

(2013) objetivam em seu conteúdo trabalhar de maneira em que traga 

problematizações a cerca do corpo historicamente construído. A partir da teoria e 

prática o professor discute no conteúdo questões referentes ao lazer, saúde, 

trabalho, dentre outras, vivenciando tal conteúdo na escola, com a ajuda de 

aparelhos ou não. Para Soares (2012, p. 55), “a ginástica, desde suas origens como 

a "arte de exercitar o corpo nu", engloba atividades como corridas, saltos, 

lançamentos e lutas, tem evoluído para formas esportivas claramente influenciadas 

pelas diferentes culturas”.  

 

No currículo escolar tradicional brasileiro, são encontradas manifestações 
da ginástica de várias linhas européias, nas quais se incluem formas 
básicas do atletismo (caminhar, correr, saltar e arremessar), e formas 
básicas da ginástica (pular, empurrar, levantar, carregar, esticar). Incluem, 
também, exercícios em aparelhos (balançar na barra fixa, equilibrar na trave 
olímpica), exercícios com aparelhos manuais (salto com aros, cordas) e 
formas de luta (SOARES et al., 2012, p.53). 
 
 
 

  Quando pensamos na ginástica em instantes nos vem á memória a idéia de 

competição, utilização de equipamentos, saltos e movimentos com o nível de técnica 

excepcional, logo vemos nos meios de comunicação que transmitem através dos 
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seus espetáculos um belo corpo e toda uma coreografia regada de movimentos 

incríveis. Mas como um dos conteúdos da cultura corporal deve ser trabalhada nas 

escolas de maneira em que possam ser vivenciados por todos os alunos, cabe ao 

professor em suas aulas abordar este conteúdo de maneira crítica, e desmistificar a 

ideia de que apenas os praticantes são aqueles indivíduos de corpos esbeltos, e 

para ser vivenciada na escola precise de equipamentos profissionais. Soares (2012) 

ressaltam que os professores, ao tratar esse tema nas escolas, trabalham 

movimentos repetidos, dá ênfase a ginástica olímpica, e seus movimentos 

estimulando o desenvolvimento das capacidades como força e agilidade. Este 

representa um dos fatores que reduz sua prática nas escolas.  

 

A falta de instalações e aparelhos no estilo "olímpico" desestimula o 
professor a ensinar ginástica. Quando existem esses meios, sobressai a 
tendência à "esportivização" que fixa normas de movimento e determina o 
"sexismo" das provas, Por outro lado, a capacidade artística individual tida 
como "inata" acaba gerando a "elitização" da ginástica (SOARES et al., 
2012, p.53). 
 

   

       Um segundo conteúdo é a Dança, uma das manifestações culturais mais 

antigas da humanidade, antes mesmo do homem falar de forma verbal já se 

comunicava através da expressão corporal. Ela tem diversos objetivos na vida do 

homem, busca-se dançar para divertimento, interação social, saúde, religião, enfim, 

a dança é executada por diferentes propósitos. Para Marques (1997) apud Barbosa 

(2010), quando a Dança é trabalhada no ambiente escolar, geralmente é vista com a 

exigência de técnicas e frequentemente trabalhadas em épocas de comemoração de 

algum período festivo.  

     Soares et al. (2012), afirma que é necessário os professores trabalharem os 

movimentos mais simples para o mais complexo, obedecendo ao ritmo do aluno, 

capacidade cognitiva, coordenação motora e agilidade, respeitando o tempo de 

aprendizagem de cada um, propondo estratégias e atividades para o 

desenvolvimento do aluno. As primeiras atividades são desenvolvidas através da 

expressão e interpretação espontânea ou livre evoluindo para a interpretação de 
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temas da dança formalizada, onde conscientemente o corpo é o suporte da 

comunicação. “Escola também pode oferecer outras formas de prática da expressão 

corporal, paralelamente à Dança, como, por exemplo, a mímica ou pantomima, 

contribuindo para o desenvolvimento da expressão comunicativa nos alunos” Soares 

et al. (2012, p. 59). 

    O terceiro conteúdo é Lutas, desde tempos remotos sempre esteve presente, 

lutava-se para afastar animais, sobrevivência, expressar sentimentos e emoções, 

enfim a Luta sempre existiu em nossas vidas. É entendida como um combate corpo 

a corpo. Ao tratarmos o tema no contexto pedagógico da escola, devemos trabalhar 

com os alunos o respeito, obediência, e defesa pessoal, trabalhar Luta na escola 

não é preparar os alunos para brigarem fora do entorno, gerar por sua vez diversos 

conflitos. O professor ao planejar suas aulas deve ficar atento ao verdadeiro 

significado desse conteúdo da cultura corporal. Para Soares et al. (2012), a escola 

precisa resgatar o conhecimento da Capoeira enquanto manifestação cultural, com 

sua historicidade, trabalhar todo o movimento político que a gerou. Abordar esse 

conteúdo na escola e problematizar todas as questões históricas envolvidas, é 

desenvolver no aluno o senso crítico e entendimento de todo processo histórico das 

Lutas.  

   O quarto conteúdo é Jogo. O Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, 

com regras, inicio meio e fim e que envolvem emoção, divertimento, que são 

executadas no tempo livre Huizinga (1996). É uma invenção da humanidade, um ato 

em que as suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo 

para modificar, imaginariamente, a realidade e o presente Huizinga (1996).  É de 

fundamental importância ser trabalhado pelos docentes em sua prática pedagógica, 

visto que os benefícios trazidos para os alunos são sem dúvida espetacular, 

notamos alguns: desenvolvimento motor, socialização, criatividade, dentre outras.  

      A ludicidade pode cada vez mais ser enriquecida, e estar presente nas aulas 

de Educação Física nas escolas. Soares et al. (2012) descreve que o professor ao 

problematizar os Jogos tratados em aula, terá a possibilidade de resgatar 

juntamente com os estudantes outros Jogos, frutos de suas realidades, de suas 
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vidas fora da escola, Jogos que, ao estarem presentes nas aulas, contribuem para 

enriquecer o repertório motor e social do aluno. Sabemos que com a revolução 

tecnológica as crianças estão deixando de vivenciar Jogos e brincadeiras no dia a 

dia, a substituição por brinquedos eletrônicos é bem notório, deixando de lado os 

jogos e brincadeiras, elementos tão importantes para o seu desenvolvimento. É 

relevante citar a existência de outros fatores que influenciam está substituição: 

poucos espaços, violência nas ruas e moradias em apartamentos. 

   Quinto e último conteúdo, Esporte. Ainda é o mais trabalhado em sala, a 

predominância pelo futebol nas aulas de Educação Física é sem dúvida de maior 

proporção. Isso ocorre por diversos fatores: sociais, políticos e econômicos. O 

ensino do Esporte deve propiciar aos estudantes uma leitura de sua complexidade 

social histórica e política, assim como o reconhecimento de suas dimensões técnica 

e tática Soares et al. (2012). É importante que ocorra um entendimento crítico por 

parte dos alunos, de todo processo que passa o Esporte, e todas as coisas que 

estão vinculadas o mesmo, compreendendo as manifestações esportivas de forma 

ampla, desde condição técnica, tática e seus elementos básicos, até o sentido da 

competição esportiva, a expressão social e histórica e seu significado cultural 

Soares et al. (2012).  

 
 
(...) o professor vai auxiliando o aluno a perceber o que ocorre por trás do 
campo, ou seja, nos meandros da administração direção do futebol "show", 
profissional. Perceber, também, o "jogo" que existe entre poder econômico e 
poder esportivo, assim como o uso da pessoa humana na busca do lucro. 
Nesse "jogo" há uma exacerbação do nível competitivo, onde os valores de 
natureza ética se perdem frente à busca da vitória a qualquer custo. O 
fenômeno de massa (SOARES et al., 2012, p. 50). 
 
 

Diante de todos os conteúdos citados logo a cima, que fazem parte da cultura 

corporal de movimento, são abordados também nas aulas de Educação Física, os 

temas transversais. PCNs (1998) ressalta que Educação Física dentro da sua 

especificidade deverá abordar os temas transversais, apontados como temas de 

urgência para o país como um todo, além de poder tratar outros relacionados às 

necessidades específicas de cada região. Dentre os vários temas transversais, 



18 

 

 

 

existe o tema meio ambiente, desperta para a percepção de que os seres humanos 

são parte integrante do meio ambiente, e que poder observá-lo, estudá-lo, deve 

contribuir para a compreensão de seus próprios desequilíbrios, projetados no meio 

por intermédio das suas ações e interferências (BRASIL, 1998).  

 

2.2 EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

A Educação Infantil corresponde aos primeiros anos de vida da criança na 

escola, onde terá um contanto maior e uma interação social com um grupo de 

crianças. A lei Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 tem como princípio a 

igualdade do ensino público de qualidade para todos. No Art. 4º O dever do Estado 

com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. A 

educação infantil corresponde de 0 á 6 anos, nas creches e pré escolas. 

    Segundo a LDB em seu artigo 29: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade (BRASIL, ano 2012, p.49). 

O que está proposto pela LDB é uma preocupação com o Ensino Infantil, na 

qual suas atividades estão vinculadas com o desenvolvimento da criança de maneira 

integral. A Educação Infantil é importante para o desenvolvimento tanto 

psicologicamente e fisiologicamente quanto socialmente falando, os primeiros anos 

da educação é um momento para as crianças interagirem e aprenderem a se 

relacionar com outras crianças, aprende a dividir os espaços e os brinquedos, 

aprende a importância do outro em sua vida. Tem os primeiros contatos com a 

educação formal e científica oferecida pelos livros. 

   Ainda se tratando da LDB no Art. 31. A Educação Infantil será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013).  
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II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013)  
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 
turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013)  
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida 
a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)  
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (Incluído pela Lei nº 12.796, 
de 2013) (BRASIL, ano 2012, p.50). 

         Percebemos que a Educação Infantil deve ser levada a sério no ambiente 

escolar, sendo respeitada, e obedecendo às regras estabelecidas como no ensino 

fundamental e médio. Ao contrário do que muitos pensam a Educação Infantil tem o 

propósito de ensinar os diferentes conteúdos para a faixa etária da criança, e não 

simplesmente ser apenas aulas de recreação sem propósitos nem fins educativos, 

ou seja sem objetivos a serem alcançados no final.  

 

A criação de escolas para a educação infantil começou no século XVIII, com 
a Revolução Industrial. A inserção da mulher no mercado de trabalho fez 
surgir os primeiros estabelecimentos de Educação Infantil no país, no final 
do século XIX. Eles eram filantrópicos até a década de 1920, quando se 
iniciou um movimento pela democratização do ensino. Aos poucos o poder 
público começou a assumir a responsabilidade pela escola dos pequenos. 
As creches populares atendiam somente o que se referia à alimentação, 
higiene e segurança física (CAVALARO et al., 2009, sem paginação). 

 

     Para um melhor ensino de qualidade na Educação Infantil, em 1998 foi 

Criado o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI). “Foi 

desenvolvido como guia de reflexão, objetivos e orientações didáticas escolares, 

visa a melhoria da qualidade, do cuidado e educação para as crianças de 0 a 6 anos 

de idade e contribuir para o aperfeiçoamento e qualificação de seus educadores” 

(CAVALARO et al., 2009, sem paginação). 
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2.3  EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

  Falar sobre Educação Física na Educação Infantil é um tanto quanto 

preocupante, as possibilidades de intervenção nas escolas por profissionais 

habilitados tais quais com formação na área é bem deficiente, o que mais se vê nas 

escolas no nosso País são professores de pedagogia, que em suas próprias aulas 

vivenciam um pouco de recreação e brincadeiras com as crianças, isso ocorre de 

maneira descontextualizada e sem um objetivo específico de Educação Física. 

 

Diferentes profissionais podem atuar num mesmo currículo com as crianças 
pequenas, desde que assumam a idéia de formação solidária. Ou seja, uns 
e outros compartilham experiências que têm como fim a qualidade do 
trabalho desenvolvido. A troca constante dos saberes deve prevalecer sobre 
as atitudes corporativas que colocam a disputa pelo campo de trabalho 
acima das necessidades e interesses das crianças (SAYÃO, 2002, p. 60). 

 

   Os dois profissionais de educação (professor de Educação Física e pedagogo) 

podem trabalhar juntos na construção do conhecimento na educação infantil, 

colaborando na formação da criança. A possibilidade da formação permanente 

desses profissionais, a troca constante de experiências e o relato das práticas 

favorecem um clima de companheirismo e solidariedade entre os professores e os 

outros profissionais que atuam nas instituições infantis, viabilizando a reflexão 

constante da docência (SAYÃO, 2002). 

 

Somente podemos defender o que conhecemos bem. O tema “movimento” 
faz parte da área de estudos da educação física e sabemos da sua 
importância, em todos os aspectos, para o ser em desenvolvimento. 
Todavia, torna-se necessário que se tenha conhecimento sobre o assunto 
para lutar em prol de que este professor (de educação física) atue nesta 
área e seja valorizado. Assim, defendemos que, sobretudo com a criança, a 
temática do “movimento” ou da educação física seja trabalhada de forma 
integrada entre o professor de educação física e o professor da sala de aula 
(pedagogo) (CAVALARO et  al., 2009, sem paginação). 

 

     É importante o professor de Educação Física assumir seu papal na sala de 

aula no Ensino Infantil, sabe que não é tão fácil assim, mas as lutas devem sempre 

existir para buscar o nosso espaço nesta área de atuação. É sabido que o pedagogo 
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desconhece dos elementos da cultura corporal, (ginástica, luta, esporte, dança e 

jogo). Verifica-se durante sua formação a inexistência de temas que fazem 

referência aos conteúdos da Educação Física.   

 

  A Educação Infantil e, em seu interior, a Educação Física, preocupa-se 
com a organização de um currículo que contemple um cotidiano da escola 
infantil, apontando para a concretização de alguns objetivos importantes. 
Entre esses objetivos, destaca-se a necessidade de ampliar os 
conhecimentos da criança, proporcionando-lhe os instrumentos para que ela 
possa apropriar-se, criticamente, de cultura sistematizada pela humanidade. 
É notório que os movimentos corporais são para a criança pequena, um 
meio de comunicação, de expressão e de interação social. Esta linguagem 
corporal, além de possuir um significado para a criança, representa a sua 
intervenção no mundo, o que nos possibilita outro enfoque, ampliando o 
trabalho com as crianças (BURGER et al., 2009, sem paginação). 
 

   A Educação Física destaca-se para o ensino da cultura corporal de 

movimento. As vivências dos conteúdos que nela estão inseridos é para a criança 

um meio de comunicação, de expressão e de interação social. Como afirma Burger 

(2009, sem paginação), (...) “Esta linguagem corporal, além de possuir um 

significado para a criança, representa a sua intervenção no mundo, o que nos 

possibilita outro enfoque, ampliando o trabalho com as crianças”. Entende-se, 

portanto, que os diferentes conteúdos devem ser trabalhados na Educação Física 

por um profissional habilitado e capacitado, facilitando um desenvolvimento integral 

na faixa etária infantil.  
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

 

3.1  EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ATUALIDADE 

   

   O princípio da Sustentabilidade surge, portanto com a globalização, em que a 

Sustentabilidade Ambiental é a capacidade do sistema manter o seu estado 

constante no tempo, a tal ponto de incorporar a problemática da relação homem 

versus natureza. A Educação Ambiental é a base científica para a sustentabilidade, 

sendo esta um processo que deverá atingir a sociedade como um todo, sem excluir 

nenhum elemento físico, mental ou espiritual desse processo de transformação, pois 

é necessária essa integração para que, finalmente, ocorra o desenvolvimento a 

partir da sustentabilidade Roos (2012). Vivemos em época de um aumento da 

poluição, devido á descarte acelerado de lixo nos grandes centros e periferias dos 

diferentes bairros, esse lixo é proveniente do consumo cada vez mais exagerado da 

população em geral, a facilidade e a oferta é proveniente do exagero do consumo, 

em que comprar é um momento de alegria e prazer. Essa condição afeta o planeta 

acarretando diversos problemas globais tais como; transmissão de doenças 

infecciosas provenientes do acúmulo de lixo, doenças respiratórias, dentre outros 

danos ocorridos pelo mesmo. A Educação Ambiental é uma das propostas 

intervencionistas que podem ocorrer no ambiente escolar, desempenhada pelo 

professor como o principal instrutor. 

  Roos (2012). A Educação Ambiental pode ser entendida como uma 

metodologia, em conjunto, onde cada pessoa pode assumir e adquirir o papel de 

membro principal do processo de ensino/aprendizagem a ser desenvolvido, desde 

que cada pessoa ou grupo seja agente ativamente participativo na análise  dos 

problemas ambientais, diagnosticados e com isso buscando soluções, resultados e 

conscientizando outros cidadãos como agentes transformadores. Os problemas 

ambientais ocorrem pelos danos que o homem age sobre a natureza, um modo de 

vida que a humanidade adotou que por meio da utilização exagerada dos recursos 

naturais, levou a uma situação de crise Roos (2012). 
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   Os impactos ambientais promovidos pelo descarte de lixo e poluição por 

grandes indústrias fazem-se necessária uma maior conscientização ambiental que 

devemos ter com o planeta, essa prática educativa fica para muitas pessoas em 

segundo ou último plano. Quadros (2007, p.18), afirma que o “desenvolvimento 

econômico em divergência com a preservação a um meio ambiente equilibrado e 

direito a sadia qualidade de vida é uma questão que desafia humanidade hoje”. 

 

Hoje em dia ninguém mais duvida de que vivemos uma crise sem 
precedentes na história da humanidade. Sem levar em conta as publicações 
em livros e revistas especializadas, assuntos relacionados com a "crise 
energética", "crise ambiental", "poluição", "agravos ao meio ambiente”, 
tornaram-se matéria permanente nos jornais, revistas e noticiários 
televisivos. Até mesmo alguns chegam a afirmar que, se nada for feito, se 
cada um de nós e todos juntos nada fizermos, possivelmente haverá, até 
mesmo, a perspectiva de extinção da própria vida humana no planeta 
(FRACALANZA, 2005, sem paginação). 

  

    Em dias atuais fica notório que o mundo de modo geral passa por uma 

poluição bastante considerável, levando em consideração fatores que acarretam 

esses danos; a ampliação do setor industrial com a construção de novas fábricas. 

Com o advento da revolução industrial possibilitou o desenvolvimento dos produtos 

e aperfeiçoamento de muitos já existentes, a mão de obra barata também foi uma 

das características para sustentar todo o trabalho desenvolvido. Não podemos 

deixar de observar que os danos acarretados pelo surgimento desses grandes 

parques industriais para o nosso planeta são sem dúvida um tanto quanto 

preocupantes, devemos tomar medidas para solucionar um pouco esses danos. A 

Educação Ambiental e a conscientização são essenciais para essa transformação, 

como afirma Fracalanza (2005, sem paginação), “lutar por mudanças radicais em 

nossos hábitos e, também com isso, por alterações significativas no modelo de 

sociedade. Assim sendo, todos, sem exceção, devemos nos engajar nos esforços 

para alterar, reduzir, minimizar os mais diversos aspectos dessa crise”. 
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3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL 

 

Á escola assume um papel muito importante em nossas vidas, ela é responsável 

por maior transmissão de conhecimentos, se destaca pelo trabalho em conjunto com 

os alunos retratando o conhecimento científico. A Educação Ambiental será 

retratado durante as aulas. Na Educação Física Escolar essa temática pode ser 

trabalhada como tema transversal (BRASIL,1998).   

  Domingues (2011), afirma que as contribuições da Educação Ambiental são 

diversas em vários níveis de formação escolar e não escolar, reconhecemos que ela 

abre possibilidades para mobilização de ações articuladas em áreas distintas, por 

isso não pode ser entendida como uma ação local, isolada e disciplinar. A EA pode 

ser entendida como a contribuição do conhecimento sobre o assunto abordado pelo 

professor em sala de aula, mas que esses conhecimentos adquiridos não se 

restrinjam apenas a sala de aula, deve-se conscientizar os alunos quanto a prática 

de poluição e desperdício de produtos acarretando o acúmulo de lixo, e ainda mais, 

é dever do professor orientar para a reciclagem e tornar os alunos educados, que 

despertem o prazer e cuidado natureza. Dias (2001) apud Domingues, 2011 destaca 

a EA como uma possibilidade no campo da educação, com objetivo de proporcionar 

conhecimento sobre o meio ambiente e alterar a atual relação de consumo 

exacerbado e restabelecer a relação de destruição entre ser humano e natureza. 

   Ainda Domingues (2011, p.562), afirma que “analisando o âmbito escolar, em 

todos os níveis no mundo e no Brasil, as diretrizes da E.A vêm buscando organizar o 

processo pedagógico para formar pessoas com atitudes conscientes em relação ao 

seu meio ambiente”. Tal E.A não pode ficar apenas em conhecimentos teóricos, a 

conscientização e mudança tem que existir. Como a autora deixa explicito logo 

abaixo: 

 

Devem-se desenvolver relações sociais solidárias de respeito e 
comprometimento com a natureza, ao homem e a si mesmo. A educação 
ambiental não deve apenas preocupar-se somente com a aquisição de 
conhecimentos científicos ou com campanhas utópicas de proteção ao meio 
ambiente, deve sim, propiciar um processo de mudança de comportamento 
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e aquisição de novos valores e conceitos convergentes a necessidade do 
mundo atual e suas relações com as questões sociais, econômicas, 
culturais ou ecológicas (QUADROS, 2007, p.10). 

 
 

     A escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e informações, 

como uma das possibilidades para criar condições e alternativas que estimulem os 

alunos a terem concepções e posturas cidadãs, cientes de suas responsabilidades 

e, principalmente, perceberem-se como integrantes do meio ambiente. A educação 

formal continua sendo um espaço importante para o desenvolvimento de valores e 

atitudes comprometidas com a sustentabilidade ecológica e social Cuba (2010) apud 

Lima (2014). A Educação Ambiental na escola pode ser tratada com uma 

abordagem científica, como possível uma disciplina isolada, pois hoje é tida como 

um tema transversal e que muitas vezes se torna esquecida, devido ao fato de os 

educandos ficarem presos aos conteúdos que lhes são estabelecidos, na maioria 

das vezes são extensos, e muitos professores não se sentem na obrigação da 

aplicação de um tema transversal, embora este seja de extrema importância Cuba 

(2010). 

  A E.A é um dos temas transversais da Educação Física, onde encontramos nos 

PCNs o seguinte:  

 

O ser humano faz parte do meio ambiente e as relações que são 
estabelecidas — relações sociais, econômicas e culturais — também fazem 
parte desse meio e, portanto, são objetos da área ambiental. Ao longo da 
história, o homem transformou-se pela modificação do meio ambiente, criou 
cultura, estabeleceu relações econômicas, modos de comunicação com a 
natureza e com os outros. Mas é preciso refletir sobre como devem ser 
essas relações socioeconômicas e ambientais, para se tomar decisões 
adequadas a cada passo, na direção das metas desejadas por todos: o 
crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental (BRASIL, 
1997, p.27). 

 

  Trabalhar com o tema E.A na escola é desenvolver a consciência do cuidado 

de devemos assegurar ao planeta, assumindo uma postura consciente das causas e 

efeitos destinados pela ação humana, e adquirindo um conhecimento e uma postura 

ética e cidadã. Esse conhecimento pode ser ofertado a todos os níveis de ensino. 
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Destaca-se a função de conscientização durante o período de desenvolvimento no 

ensino infantil.  

 

A escola é o espaço social e o local onde poderá haver seqüência ao 
processo de socialização. O que nela se faz se diz e se valoriza representa 
um exemplo daquilo que a sociedade deseja e aprova. Comportamentos 
ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da 
vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. 
Assim a Educação Ambiental é uma maneira de estabelecer tais processos 
na mentalidade de cada criança, formando cidadãos conscientes e 
preocupados com a temática ambiental (ROOS, 2012, p.861). 

 

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica tem como 

princípio situar os alunos no contato com os conhecimentos, é interessante que os 

professores trabalhem logo neste período os assuntos relacionados ao meio 

ambiente.  

A E.A como um dos temas transversais da Educação Física devem ser 

trabalhados em sala de aula, é importante os alunos saberem das problemáticas que 

passam o planeta com relação ao descarte de lixo, assumindo através do 

conhecimento uma postura consciente, conhecimento este, indispensável logo no 

Ensino Infantil.  
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4 BRINQUEDOS  

 

4.1 FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS A PARTIR DE SUCATAS 

 

Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É importante porque 

dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, 

aos outros e o mundo de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por 

meio de diferentes linguagens Kishimoto (2010). “O brinquedo cria uma situação 

imaginária que não é algo fortuito na vida da criança, mas sim, a primeira 

manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais”  

Vigotski (2007, p. 117) apud Martineli (2009, p. 254). 

 

O brinquedo é uma necessidade e uma condição para que as crianças se 
desenvolvam, pois elas, diferentemente dos adultos, tendem a buscar 
prazeres imediatos, não se preocupando com o passado nem com o futuro, 
apenas com as realizações imediatas. Quando elas começam a sentir 
necessidades que não podem ser realizadas imediatamente, é que se tem o 
aparecimento do brinquedo (MARTINELI, 2009, p. 254). 

 

Para Bsognin (2015), a brincadeira é uma forma de comunicação, onde as 

crianças reproduzem e recriam algo relacionado á seu dia a dia. A brincadeira é 

definida como algo importante em que as crianças despertam todas as agilidades e 

relacionamentos possíveis. Em se tratando do brinquedo de acordo com a autora 

Kishimoto (1994) ele é representado como um "objeto suporte da brincadeira", ou 

seja, o brinquedo estará concebido por objetos como piões, bonecas, carrinhos etc. 

Podem ser considerados: estruturados e não estruturados. Estruturados 

correspondem àqueles comprados prontos, e não estruturados são definidos como 

aqueles objetos que nas mãos das crianças tomam forma por meio da confecção. 

por exemplo aqueles  descartados na natureza. 

   Fabricar brinquedos a partir de materiais descartados na natureza é dá forma a 

outros objetos, isso através da reciclagem, uma das maneiras mais importantes na 

diminuição da degradação ambiental. O desenvolvimento tecnológico gera uma 

excessiva produção, o resultado disso pode ser percebido na forma como esses 
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produtos são descartados e acumulados a céu aberto, em qualquer lugar, em 

grandes quantidades. Além de poluir, leva a um dilema vivenciado pela sociedade 

moderna: O que fazer com a produção excessiva dos materiais descartáveis que se 

tornaram um problema ambiental (BERTOLLETI, 2009).  

    Para Bertolleti (2009), reciclar é mais que uma forma de evitar danos maiores 

ao planeta, ou aproveitar materiais que antes seriam descartados, é verificar uma 

nova possibilidade de inovar, recriar e aperfeiçoar técnicas, transmitindo uma 

consciência crítica e aplicável socialmente. Conforme Hempe (2013), lixo é todo e 

qualquer material descartado pela atividade humana, doméstica, social e industrial, 

que é jogado fora, pois para o seu proprietário não tem mais valor. Para Amorim 

(2010) lixo é tudo o que é descartado e que não é percebido e que não possui 

utilidade imediata. 

 

Na tentativa de reverter, principalmente, os efeitos causados pelo 
aquecimento, busca-se, entre tantas possibilidades, atitudes que partam 
individualmente dos sujeitos e que revertam, mesmo que aos poucos, os 
males do aquecimento global: a reciclagem pode ser uma alternativa. A 
reutilização de materiais que antes iriam parar no lixo e, consequentemente, 
na maioria das vezes, nos aterros sanitários, é, hoje, fundamental, tanto 
para quem está à frente do processo produtivo (pequenas e grandes 
indústrias) que tem nos objetos recicláveis uma opção de menor custo, 
como para quem colabora para a preservação do meio ambiente e para 
uma boa qualidade de vida (BERTOLETTE, 2009, p. 3961). 

 
 
                                                              

  A confecção de brinquedos através de sucatas é um dos trabalhos mais 

importantes desenvolvidos no ambiente escolar, é garantir a reutilização de 

materiais descartados na fabricação de outros objetos para as crianças: os 

brinquedos.  

 

(...) uma das maneiras que poderiam contribuir para a mudança de postura 
da população em relação ao lixo é mostrar possibilidades de reutilização, 
transformando materiais que antes eram descartados em novos produtos. 
Contudo, considerando que tal consciência ecológica voltada para a 
reciclagem e reutilização de materiais só se torna eficaz quando inserida em 
um contexto de vivência dos indivíduos (BERTOLETTE, 2009, p. 3961). 
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  Os brinquedos recicláveis são capazes de proporcionar diversão às crianças e 

contribuírem com a preservação do meio ambiente (SILVA, 2011). Os materiais 

utilizados para a confecção podem ser diversos: garrafas pet, potes de comidas 

enlatados, tampinhas de garrafas, papelão, jornal, dentre outros. Um trecho extraído 

do trabalho desenvolvido na escola mostra:  

 

Para a confecção dos brinquedos foi necessário a arrecadação de materiais 
como: garrafas PET, tampinhas, caixas de papelão, canetinha, cola e jornal. 
O próprio grupo ficou responsável pela coleta do material, e o pré-molde 
dos brinquedos. Em sala de aula demonstramos o passo a passo para a 
confecção de cada peça, e dispomos de material decorativo (papel crepom, 
fita colorida, cordinhas) para que os próprios alunos decorassem as 
garrafas conforme desejassem (SILVA, 2011, p.168). 

 

 

  A facilidade que encontramos esses materiais faz com que o trabalho fique 

mais interessante e acessível, os custos serão reduzidos, e no final os produtos 

confeccionados são muito atrativos. Ao discorrermos sobre os materiais utilizados no 

trabalho, destacamos que a preferência é dada aos materiais disponíveis no meio, 

ou seja, materiais que possamos encontrar em nossas casas, nas ruas, marcenarias 

e oficinas, descritos como sucata, onde quase sempre encontramos uma quantidade 

considerável de materiais amontoados em algum depósito ou até mesmo nos locais 

específicos para a coleta seletiva, realizada com relativa eficiência em algumas 

cidades. 

São importantes os cuidados ofertados a criança com o manuseio do material 

durante a confecção, alguns produtos podem oferecer riscos, existem alguns 

critérios para promover o bem estar durante a confecção: 

 

 
SEGURANÇA: a criança ou o manipulante precisa brincar com segurança, 
por isso devem ser evitados objetos que ofereçam perigo de cortar-se, 
machucar-se, contundir-se ou intoxicar-se. 
 
ADEQUAÇÃO: um material ou uma atividade deve corresponder às 
habilidades da criança, a seus interesses e a seu nível de desenvolvimento. 
 
SOLIDEZ: os objetos resistentes, sólidos, agradáveis de tocar e atraentes 
são os melhores. Devem-se evitar materiais muito frágeis e perecíveis. 
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POLIVALÊNCIA: certos materiais podem ser utilizados de muitas maneiras 
e para várias funções. 
 
TRANSMISSÃO DE VALORES: as atividades e/ou brinquedos têm 
associados a si, valores que se transmitem de forma marcante e 
determinada para as crianças que os utilizam. 
 
GRATUIDADE: o brinquedo é a principal atividade de uma criança. Para 
ela, brincar não é um puro lazer ou perda de tempo. É uma atividade que dá 
sentido a sua vida, que realiza e ajuda-a a se desenvolver. Segundo Jean 
Piaget, o jogo é o meio, através do qual a criança aprende o mundo e se 
expressa, recriando-o segundo seu nível de desenvolvimento. Daí a 
importância de oferecer-lhe materiais que a absorvam, que despertem sua 
curiosidade, que provoquem sua atividade e solicitem a sua criatividade 
(BORGES, 1987, p. 12).  

 
 

A sucata, os restos, os refugos, são elementos ricos para brincar de maneira 

espontânea e criativa. Tais elementos, em princípio, trazem consigo o elemento da 

transformação, pois, não sendo estruturados, instigam a ação da própria criança 

para que a brincadeira aconteça; vêm também como promotores de um novo olhar 

acerca da realidade, trazendo consigo a possibilidade de enriquecê-la Machado 

(1995) apud Pacheco (2009). 

 

 

4.2 BRINQUEDOS RECICLADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

“A capacidade da criança escolher e adaptar objetos multiformes, restos 

desprezados pelos adultos como “inúteis” e “inadaptados”, com a finalidade de 

implementá-los em suas brincadeiras, segue como representação de sua fantasia e 

de sua auto-expressão” (ALMEIDA, 2006, p.543). A cultura do brincar, ou, mais 

especificamente, o interesse pelos brinquedos como a materialização da atividade 

em si, teve sua origem na Alemanha, em lugares não especializados, como oficinas 

de entalhadores de madeiras ou de fundidores de estanho Almeida apud Benjamim 

(1984, p. 67).  

   A brincadeira juntamente com o brinquedo propicia diversos benefícios na vida 

das crianças, Vygotski (1988) indica a relevância desses dois como indispensáveis, 
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por instrumentalizar a criança para a construção do conhecimento e da sua 

sociabilização. Por meio da construção de brinquedos, executam o contato e a 

imaginação, ambas trocam informações e planejam atividades retratando situações 

cotidianas. Santana (2011, p. 107), indica que “Ao brincar, a criança movimenta-se 

em busca de parceria e na exploração dos objetos, comunica-se com seus pares; se 

expressa através de múltiplas linguagens; descobre regras e toma decisões”. 

 

Brincar é a principal atividade de uma criança. Para ela, brincar não é um 
puro lazer e sim o início do seu processo de aprendizagem e contato com o 
mundo exterior, proporcionando, experiências que serão capazes de 
prepará-las para vida social. É uma atividade que dá sentido a sua vida, que 
realiza e ajuda-a a se desenvolver. Daí a importância de oferecer-lhe 
materiais que a absorvam, que despertem sua curiosidade, que provoquem 
sua atividade e solicitem a sua criatividade (BORGES 1987 apud 
SANTANA, 2011, p. 102). 

 

    Durante a construção dos brinquedos as crianças exploram dentro de si a 

criatividade, transformando um objeto em outro, dando forma e vida a um material 

descartado na natureza. Murasaki (2010, p. 99), retrata em um dos seus trabalhos 

que “O ato criativo é um caminho para a saúde física e mental. Ele evoca o encontro 

consigo próprio, mas também com o outro, por isso é social, promove trocas entre os 

indivíduos, o que enriquece a vida subjetiva e coletiva”. O brincar é uma 

necessidade humana, uma atividade fundamental ao desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, pois é brincando que ela pode (re) criar, (re) construir, (re) 

contar, (re) conhecer a si mesma e o ambiente e adquirir novas habilidades 

cognitivas, físicas e de participação social, Santos et al. (2006). A infância é uma 

etapa importante na vida do indivíduo, é uma das fases mais significativas para o 

desenvolvimento dos brinquedos na escola, visto que acarreta um desenvolvimento 

em todos os aspectos: físicos, psicológicos e sociais na criança. 

 

 
A infância é o momento de apropriação de imagens e representações do 
mundo real, que são expressivas dentro de um espaço cultural. A criança ao 
se confrontar e apropriar do significado dessas imagens torna-se capaz de 
se comunicar, socializar, trocar informações, interagir, e assim, se 
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desenvolver, crescer e amadurecer de forma sadia (MURASAKI, 2010, p. 
99). 
 

 

    Ainda Murasaki (2010, p.102), afirma que por meio da confecção de 

brinquedos através de sucatas, “as crianças ainda conseguem imprimir suas 

próprias marcas naquilo que está finalizado, com sua força de criação e curiosidade, 

transformam o que parece acabado em uma constante construção”. Complementa 

dizendo: 

Mesmo que lhe dêem objetos prontos, ela os desmancha, destrói, para ver 
de que são feitos e que força estranha os anima. Se a criança fabrica o seu 
brinquedo, ela se torna autora e dona dele; ela lhe imprime sua intenção e 
seu desejo, isto é, constrói o que necessita. O importante do brinquedo não 
é o objeto em si, mas sim o que ele provoca e evoca, isto é, a possibilidade 

de gerar campos de brincadeiras (MURASAKI, 2010, p. 102). 
 

     Os brinquedos estão atrelados com a brincadeira, para Cordazzo (2007, p. 

94) “O brinquedo tem como princípio estimular a brincadeira e convidar a criança 

para esta atividade. A brincadeira é definida como uma atividade livre, que não pode 

ser delimitada e que, ao gerar prazer, possui um fim em si mesmo”. Para Vigotski 

(1988) a criança é um ser extra-ordinário em imaginação e criatividade, quando ela 

está brincando observa-se que a mesma retrata uma situação cotidiana. Tomamos 

como exemplo uma brincadeira de boneca, sempre expõe uma cena do dia a dia, 

transformando os objetos em seres. Para Vigotski (2007) apud Martinele (2009), o 

imaginário da criança é colocado nas representações que as mesmas fazem do 

mundo em que estão inseridas. Elas se imaginam sendo mães, pais, médicos, 

professores, ou seja, elas brincam como personagens do seu meio social. Para 

Santana (2011) é através da brincadeira que a criança experimenta, descobre, 

inventa, aprende e confere habilidades, há o estímulo a curiosidade, autoconfiança e 

a autonomia, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração e da atenção.  

 

Em toda situação imaginária no brinquedo há regras, mas não regras que 
sejam previamente formuladas e mudem durante o jogo, mas sim as que 
têm origem na própria situação imaginária; ou seja, quando a criança está 
representando o papel da mãe, ela obedece às regras do comportamento 
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maternal. O papel que a criança representa e a relação dela com um objeto 
originam-se das regras (MARTINELE et al., 2009, p.255). 

  
 

 As crianças possuem dentro de si grande capacidade criativa, necessita por sua 

vez ser estimulada para que desenvolva ainda mais esta habilidade.  

 

Criar objetos com material reciclado é como ter duas aventuras ao mesmo 
tempo. Uma leva a cuidar do planeta diminuindo a poluição gerada por 
plásticos, vidros, e etc. A segunda aventura será a capacidade de usar a 
criatividade e imaginação para dar uma nova função e forma a estes 
materiais (SANTANA et al, 2011, p. 109).  
 

É por meio da confecção de brinquedos nas aulas de Educação Física que 

possivelmente podemos garantir o desenvolvimento não apenas da criatividade 

como também autonomia, socialização, dentre outros. “Este trabalho envolve a 

utilização de materiais recicláveis, transformando-os em brinquedos educativos, 

difundindo uma participação e responsabilidade social sobre reciclar, reaproveitar, 

reduzir e repensar a geração de lixo” (SANTANA, 2011, p.103). 

As escolas devem propiciar momentos de brincadeiras e estimular a prática de 

brinquedos a partir de sucatas, oferecerem um ambiente propício para as crianças 

se desenvolverem por meio dos brinquedos e brincadeiras. Ao discutir sobre as 

brinquedotecas nas escolas. Kishimoto (2001) diz que o Brasil introduz as 

brinquedotecas como alternativas para dispor dos brinquedos, mas acaba destruindo 

a riqueza do lúdico ao colocar esses brinquedos em vitrines, armários trancados, ou 

usar-lo para demonstração de atividades. As brinquedotecas são assim conhecidas 

como um espaço destinado para guardar brinquedos, tendo como objetivo favorecer 

o acesso das crianças a diferentes brincadeiras por meio dos mesmos, porém, nem 

todas as crianças têm acesso a esse momento, e deixa de ser um lugar de fácil 

acesso para se tornar um local restrito, controlando a entrada das crianças.  

 

Das observações da significância da reciclagem na confecção de 
brinquedos, pode-se constatar através do nível de desenvolvimento motor e 
cognitivo do aluno, sendo enriquecida a aprendizagem, fornecendo através 
de seus brinquedos, os nutrientes do desenvolvimento e de posturas e 
práticas ambientalmente corretas. Brincando, se desenvolve o senso de 
companheirismo, a ética, o amadurecimento emocional, e, sua disposição 
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de manter sua capacidade de concentração e produção (SANTANA et al. 
2011 p.107). 

 

A confecção de brinquedos reciclados poderá contribuir para a interatividade e 

sociabilidade das crianças, além de desenvolver a percepção de capacidade de 

confeccionar os próprios brinquedos Martins (2014). 

A confecção de brinquedos além de estimular a conscientização ambiental, 

estará sendo um forte aliado para o suporte de alguns materiais nas aulas de 

Educação Física. Temos á consciência que durante a participação das crianças nas 

aulas de Educação Física se faz necessário a existência de alguns itens 

fundamentais, como espaço, tempo, materiais e outros. É importante destacar que 

algumas escolas irão se apresentar ausentes de materiais pedagógicos, e você 

como professor se utilizará de diferentes formas e artimanhas para que sua aula 

seja executada, assim como improvisá-los. Brunello (2010) ressalta que os materiais 

de sucata deixam novos sentidos de fazer, propicia diferentes funções nos objetos 

confeccionados, tomando forma aqueles materiais que foram destacados, 

assumindo novas funções.  

 
Assim, ao mesmo tempo em que a brincadeira ia acontecendo e os vínculos 
se fortalecendo, fomentava-se um outro olhar para aquilo que era 
considerado lixo, um ressignificar do objeto-sucata. O jornal disponível virou 
bola, malabares, espada; as caixas de papelão tornaram-se cenário para 
representações improvisadas, televisão, maquetes; as garrafas pet 
transformaram-se em pegbol, vai-vem, bilboquê, boliche; retalhos de tecido 
eram usados como cobertores ou roupinhas para as bonecas ou fantasias. 
Casinhas de boneca feitas com caixas, papelão, tampas, pratos foram 
construídas pelas crianças, que se dedicaram durante semanas. 
(BRUNELLO et al. , 2010, p.101). 

 

Como afirma Brunello (2010) logo acima, são diferentes objetos que podem ser 

confeccionados na escola, que por sua vez utilizados para as aulas de Educação 

Física, não apenas ao infantil, mas abrangendo as outras turmas da educação 

básica. Os objetos que podem ser utilizados para a fabricação dos materiais 

pedagógicos são diversos: papelão, papel, garrafas pet, jornais, embalagens de 

diferentes conteúdos, e outros, que nas mãos das crianças podem ser 
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transformados. A autora Santana (2011, p. 108), em uma de suas obras relata que 

“os brinquedos confeccionados pelos alunos encontram-se disponíveis no acervo da 

brinquedoteca reciclável da escola, auxiliando os professores no trabalho em sala de 

aula, como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem”.  

 

Os professores da escola Saul Bennesby desenvolveram atividades onde 
os brinquedos se inseriam dentro do processo de ensino-aprendizagem da 
disciplina ministrada, um exemplo foi a utilização dos brinquedos na aula de 
matemática, onde os alunos se dirigiram a brinquedoteca e cada aluno 
portando um brinquedo aprenderam a calcular altura desses brinquedos, 
com auxílio do professor, entre outras iniciativas dos docentes da 
escola.(SANTANA et al,2011, p.108). 

 

Não se restringindo apenas as aulas de Educação Física, mas os brinquedos 

confeccionados podem ser utilizados depois de prontos por todas as disciplinas 

curriculares, o exemplo bem comum disso foi á citação logo a cima, em que o 

professor de Matemática fez uso dos mesmos durante uma de suas aulas. Não pode 

esquecer a utilização deles nas aulas de Educação Física, visto que as mesmas 

necessitam mais de materiais para as aulas. 

Um exemplo bem comum para utilizar de materiais confeccionados através de 

produtos reciclados, é o conteúdo jogos, Martins (2014), em um de seus trabalhos 

desenvolvidos na escola, mostrou que, os brinquedos confeccionados foram os 

seguintes: “Os brinquedos confeccionados: vai-e-vem de garrafa pet; jogo de argolas 

com jornal e garrafa pet e bilboquê de jornal. Para a confecção do brinquedo 

denominado vai-e-vem, foram utilizadas 2 garrafas pet cortadas ao meio, 10 metros 

de fio para varal, 4 argolas de plástico”. Enfim, além de propiciar diferentes 

benefícios nas crianças, os brinquedos confeccionados são importantes suportes 

para as aulas, auxiliando de maneira significativa. 
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5 OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender através da revisão de literatura a importância da Confecção de 

Brinquedos a partir de materiais recicláveis nas aulas de Educação Física escolar no 

Ensino Infantil.   

ESPECÍFICOS 

 Verificar a participação e influência do professor de Educação Física na 

orientação da confecção de brinquedos nas aulas do Ensino Infantil. 

 Expor a importância da confecção dos brinquedos como espaço para 

Conscientização Ambiental. 

 Analisar o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e sociais da criança. 
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6 METODOLOGIA 

  

O presente trabalho está sendo desenvolvido através de uma revisão de literatura, 

em Pesquisas realizadas nas bases de dados SCIELO, PUBMED, LILACS, com o 

auxílio do livro Coletivo de Autores (2012), e o documento PCNs (Educação Física). 

Os trabalhos foram selecionados pela leitura do título, e dos seus respectivos 

resumos. Este projeto é de cunho qualitativo. Por meio das pesquisas estão sendo 

desenvolvidos conceitos e idéias a partir de padrões encontrados nos dados, se 

fazendo uma análise na literatura dos melhores trabalhos publicados na área em 

artigos e livros assuntos pertinentes com o referido tema: Importância da Confecção 

de Brinquedos nas Aulas de Educação Física Escolar do Ensino Infantil. Quanto ao 

objetivo se classifica como exploratória, utilizando de revisão bibliográfica. Segundo 

Antonio Carlos Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é executada com um material 

elaborado, formado principalmente de livros e artigos científicos. 

    Usando como palavras chave: Confecção de Brinquedos, Reciclagem, 

Educação Física e Educação Ambiental. Após a pesquisa, ocorre á seleção dos 

artigos, em seguida uma leitura criteriosa dos mesmos, com o objetivo coletar dados, 

por sua vez auxilia para a escrita da monografia. Os motivos que levam a seleção 

dos artigos param serem analisados e utilizados como referência para a escrita do 

presente trabalho é os benefícios de confeccionar brinquedos através de materiais 

reciclados para as crianças, já os motivos de exclusão, trata-se de brinquedos 

tecnológicos, pois analiso que estes não correspondem os objetivos propostos do 

trabalho, não serve como base para ajudar na escrita. 
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7 RESULTADOS  

 Observamos que a confecção de brinquedos com materiais reciclados 

associada à brincadeira recreativa pode atuar como um agente promotor da 

conscientização ambiental e um estímulo eficiente para o desenvolvimento de 

aspectos sociais e cognitivos dos alunos nas aulas de Educação Física Escolar no 

ensino infantil. 
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Quadro 1 – ACHADOS ENCONTRADOS POR MEIO DOS ARTIGOS.  

 

AUTORES/ 
ANO 

OBJETIVOS PÚBLICO 
ALVO 

BRINQUEDO 
RECICLÁVEL 
(MATERIAL) 

 

DINÂMICAS RECREATIVAS 

 
RESULTADOS 

 
CONCLUSÃO 

BSOGNIN,  

2015 

Analisar registros 
reflexivos acerca 

das atividades 
lúdicas 

desenvolvidas na 
Educação Infantil, 

destacando a 
importância das 

interações e 
brincadeiras para a 

aprendizagem 
utilizando de mate-
riais pedagógicos 
elaborados a partir 

de resíduos. 
 

Crianças 
com 5 anos 

de idade 

Boneco 
  

 tampas de garrafa 
pet 

 copinhos de 
iogurte 

 elástico  

 bolinha de 
desodorante rolon. 

Utilização do brinquedo para 
explicação das partes do corpo 

humano. 

Conscientização ambiental, por 
meio dos materiais recicláveis 

que eram trazidos de casa 
pelas crianças. 

Nas sextas feiras foi introduzido 
o dia do brinquedo, onde as 
crianças traziam de casa seu 

boneco confeccionado e outros. 

 

Os pais relatavam que 
as crianças 

comentavam sobre as 
atividades 

desenvolvidas em sala 
de aula. 

 
Cada boneco possuía 
as suas características 
próprias, as crianças 

exploram sua 
criatividade. 

Interação social durante 
a confecção. 

É importante utilizar em 
sala de aula, atividades 

dinâmicas que permitam às 
crianças participarem e 
brincarem, incentivam 

aprendizagens e a 
construção do 
conhecimento. 

Reutilizar materiais ajuda 
na preservação do 

ambiente. 

 
BRUNELLO, 

2010 

Oferecer espaços 
de brincadeira e 

criação de objetos 
lúdicos feitos com 
sucata; propiciar 

Crianças do 
ensino 
infantil. 

 
Vai e vem, pegbol, 

boliche, bolas e 
cenário para bonecas. 

 Jornal  

Utilização do papelão para 
cenários imaginários 

 Realização de uma peça 

Ocorreu uma evolução 
criativa durante todo 

processo de confecção 
 

Interação social 

Vivemos em uma época do 
já pronto, então é 

importante incentivar as 
crianças na produção para 
estimulação da criatividade. 
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trocas e interação 
social baseadas no 

respeito, 
cooperação e 

ajuda mútua; e 
aceitação das 
diferenças e 

conscientização 
ecológica. 

 Caixa de 
papelão  

 Garrafas pet. 

teatral 

 Vivenciaram diversas 
atividades com os materiais 

criados através de garrafas pet. 

Criação de casinhas de 
bonecas, onde as tampinhas se 

tornou pratos, o uso do 
papelão, caixas de sapato. 

 
 Conscientização 

ambiental em que as 
crianças chegavam em 
casa  relatando com os 
pais a importância do 

cuidado com a natureza 
 

Autonomia 
 

Os brinquedos 
confeccionados foram 
deixados na escola. 

 

O objetivo deste trabalho 
foi atingindo.  

 
As crianças nos mostraram 

que para brincar 
precisamos de alguns 
materiais acessíveis a 
todos, de um ambiente 

acolhedor e seguro. 

 
 
 

SANTANA, 
2011 

 

Com o intuito de 
levar às escolas e 
à comunidade o 
conhecimento 

necessário para a 
construção da 

cidadania e 
conscientização 

ambiental, o 
projeto 

brinquedoteca 
reciclável vem para 
inovar o conceito 
de educar usando 

o lúdico como 
forma pedagógica 

de ensino. 

Crianças de 
3 á 5 anos. 

Garrafas de diversos 
formatos: pet, iogurte, 

amaciante. 
 

 Caixas de leite, de 
ovos, rolos de papel 
higiênico e os mais 
variados tipos de 

materiais recicláveis. 
 
 

Realizou apresentações 
dinâmicas proporcionando as 

crianças conhecimento sobre o 
meio ambiente, antes de darem 

início às confecções dos 
brinquedos. 

Através da educação 
ambiental, realizou-se o 

trabalho de mobilização com os 
mesmos, provocando a 

sensibilização, e com isso, os 
participantes passaram a 

recolher em casa com ajuda 
dos pais, nos vizinhos 

próximos, amigos, no bairro, 
materiais que seriam 

transformados em brinquedos. 

Ao final de cada mês realizou-

Desenvolvimento 
cognitivo do aluno 

 
 Interação social. 

 
Os alunos da escola 

mostram-se 
sensibilizados com a 
problemática do lixo, 

durante o 
desenvolvimento das 

atividades. 
 

Utilização dos 
brinquedos como 

ferramenta pedagógica. 

Constata-se nas escolas, a 
ausência de uma proposta 

pedagógica que incorpore o 
lúdico como eixo no 
processo de ensino-

aprendizagem. 
 

A brincadeira, em sala de 
aula não tem sido usada 
com um papel didático. 

 
É fundamental que o 

educador seja mediador em 
todo processo. 
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se campeonato, para os 
brinquedos mais criativos, uma 
forma de incentivar os alunos a 
sempre estarem participando 

do projeto. 

 
KISHIMOTO, 

2001 
 

Como se dá a 
identificação dos 

brinquedos e 
materiais 

pedagógicos e a 
caracterização de 

usos e 
significações para 
profissionais de 

educação infantil 
de São Paulo. 

Crianças do 
ensino 
infantil. 

Jogos educativos, 
brinquedos com 

materiais recicláveis. 

Aplicação de um questionário 
em 84 escolas, para vê a 
relação e a utilização de 

brinquedos para o auxilio das 
aulas, e como é encontrado na 

Educação Física. 

Com a pesquisa os 
resultados obtidos 

foram: mais de 50% 
usam os jogos 

educativos nas aulas 
(destinados a aquisição 

de conteúdos), os 
brinquedos 

confeccionados foram 
os menos citados, 37%. 

Por fim conclui-se que 
ainda há um déficit de 

disciplinas que trabalhem 
em suas aulas questões 
humanas, que promova a 

interação social.  
 

Os professores ainda 
focam muito na técnica. 

 
DIPE, 

       2007 

Apresentar e 
indicar uma 
estratégia 

pedagógica, 
construção de 

brinquedos para as 
aulas de Educação 
Física, no período 

infantil, construindo 
num procedimento 

que respeita o 
pensamento 
centrado na 

criança. 

Crianças do 
ensino 
infantil. 

confeccionados 16 
brinquedos 

 

 O professor 
observa se 
durante o 
processo 
ocorria 

interação 
social  

 

 Criatividade 
 

  Se alguma 

Ocorreu durante o ano de 2002 

 Aula uma vez por semana 

 Planejadas e executadas em 5 
partes: apresentação do 

material, entrega do material, 
construção, manipulação e 

reflexão 

 

Depois da vivencia foi 
elaborado um quadro na qual 

cada brinquedo estimulava uma 

Brinquedo é um 
estimulo prazeroso 

 
 As crianças foram 
respeitadas na sua 

individualidade 
 

 Ouve relacionamentos, 
as crianças se 

ajudaram 
 

 Tomaram decisões e 
iniciativas próprias, 
mostraram soluções 
para os problemas. 

A criança tem 
oportunidades de pensar 

no que está fazendo 
 

Desenvolver as 
capacidades é muito 

importante 
 

 Além dos brinquedos 
confeccionados ajudar 

aquelas escolas ausentes 
de materiais pedagógicos. 
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atitude era 
construída. 

habilidade motora. Exemplo; 
pés-de-lata: andar. 

Fonte: SILVA, C. M., 2016. 
Nota: Quadro elaborado pela autora com os resultados da pesquisa. 
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8 DISCUSSÃO  

 Neste estudo podemos identificar que a vivência recreativa com a confecção 

de brinquedos a partir do uso de materiais recicláveis é muito importante para a 

criação de hábitos saudáveis como a conscientização ambiental. Bertolleti (2008) 

afirma que aproveitar materiais que antes seriam descartados, é verificar uma nova 

possibilidade de inovar, recriar e aperfeiçoar técnicas, transmitindo uma consciência 

crítica e aplicável socialmente. É possibilitar o convívio entre os alunos, uma melhor 

relação com o outro, sem contar a compreensão de mundo e natureza diferenciada, 

à medida que constrói, investiga, elabora e desenvolve algo em união com o outro.  

 Através da análise dos relatos das próprias crianças e os pais, os trabalhos 

pesquisados afirmam que a vivência de confecção de brinquedos recicláveis 

favorece o desenvolvimento da conscientização ambiental nas crianças e suas 

famílias. É importante destacar o papel do professor, enquanto mediador e 

orientador, ao abordar o meio ambiente como tema transversal nas aulas e nos 

momentos recreativos como um fator importante para esta conscientização, 

estimulando a criança a compreender o impacto causado pelo excesso de consumo, 

descarte de lixo, o cuidado com a natureza, permitindo uma visão consciente e 

crítica para a criança.  

 A brincadeira permite que o trabalho sobre um tema tão importante se torne 

interessante em virtude do prazer e alegria vivenciado durante esta atividade. 

Bertolleti (2008) o que distingue a brincadeira de outras atividades infantis é que ela 

possui regras e é fonte da imaginação, sejam explícitas ou não. Assim, na 

brincadeira do faz-de-conta, própria da idade pré-escolar, a imaginação está 

explícita e as regras implícitas. Ao brincar de casinha, por exemplo, a criança precisa 

da imaginação para transformar-se em mãe, em filha, ou em pai, mas, ao mesmo 

tempo, precisa obedecer a regras inerentes ao papel assumido.  

 Neste estudo também podemos identificar que a criatividade pode ser 

estimulada pela confecção de brinquedos recicláveis. De acordo com Kishimoto 

(2001), a confecção de brinquedos é uma excelente ferramenta para desenvolver a 

criatividade, principalmente quando atrelada com o momento de brincadeira. A 
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oficina de confecção de brinquedos, a cada semana de aula, gera novos desafios e 

descobertas pelas crianças (BISOGININ, 2015). Nas aulas de educação física, 

principalmente no ensino infantil, o uso da brincadeira e do brinquedo possibilita a 

atenção e concentração da criança, incentivando a aprendizagem e a construção do 

seu conhecimento (BISOGININ, 2015). 

 Bezerra (2014) enfatiza a importância do professor na escola, orientando 

como escolher e utilizar o brinquedo. Define o brinquedo como suporte da 

brincadeira, em que utilizar-lo de modo artesanal nas aulas de Educação Física 

favorece o resgate da cultura infantil, ao proporcionar vivências antigas e 

prazerosas, que estimulam a criança entender sobre a cultura de seu povo. Em se 

tratando da escola para Weiss (1989) a sucata entra como material de pesquisa, de 

colagem, de construção, dando origem a objetos construtivos e expressivos. Outra 

questão importante é o valor afetivo que a criança dá ao material com o qual 

trabalha. Os objetos construídos são tratados com muita afeição, fato que pode ser 

observado com freqüência durante as aulas. Os brinquedos e as brincadeiras 

utilizados nas aulas no Ensino Infantil podem proporcionar benefícios singulares aos 

alunos que estão em um momento da vida importante para o desenvolvimento de 

aspectos cognitivos, motores e sociais, além da grande assimilação de 

conhecimentos.  

Dentre os benefícios ofertados pela confecção de brinquedos estão a 

autonomia, a criatividade e a socialização. A melhora da autonomia é observada 

quando a criança tem oportunidade de selecionar os materiais de acordo com seus 

interesses e afetividades, saber o que quer construir. A criatividade é vista quando a 

criança, ao longo do processo construtivo, pode criar novas maneiras para utilizar os 

materiais recicláveis e transformá-los em objetos com novas cores, formatos e 

principalmente novos sentidos e sentimentos. Neste momento a união entre o grupo 

de crianças, conversando, trabalhando juntas, dividindo os materiais, ajudando umas 

as outras permite que o seu instinto social seja aflorado.  

 Em uma sociedade de consumo, na qual é enfatizado o comprar e descartar, 

a conscientização ambiental e o bom uso de materiais recicláveis estimulados desde 
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cedo, na infância, pode promover estimular a criação de hábitos e saudáveis garantir 

um planeta melhor, mais limpo e com indivíduos mais conscientes, assumindo seu 

papel como parte integrante e responsável pelo equilíbrio do ambiente.   

Como futuros professores de Educação Física, assumimos uma 

responsabilidade na sala de aula de promover a conscientização ambiental nos 

alunos, não que seja apenas função dos biólogos, mas que assumimos também 

essa responsabilidade, promovendo por meio da confecção suporte para as aulas, 

acreditamos que alguns desses materiais possam substituir os que faltam.  
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9 CONCLUSÃO 

 Esse trabalho objetivou discutir sobre os benefícios da confecção de brinquedos 

reciclados para a criança. Exploramos por meio da literatura os diferentes benefícios 

acarretados por esta prática educativa juntamente com a brincadeira e atividades 

recreativas, relatando a importância da conscientização ambiental nos primeiros 

anos da educação básica, em especial para as aulas de educação física no ensino 

infantil. 

No primeiro capítulo percorremos sobre a Educação Física, analisando os 

diferentes conteúdos que é formada a disciplina, tendo como base para a escrita os 

PCNs (parâmetros curriculares nacionais), documentos formulados por diferentes 

professores com o objetivo de nortear o professor na sala de aula. Ainda no primeiro 

capítulo relatou-se como se dá a Educação Física na Educação Infantil.  

No segundo capítulo buscou-se problematizar Educação Ambiental e 

sustentabilidade, destrinchando suas diferentes manifestações na atualidade, 

explicando a importância da educação ambiental na escola, principalmente no 

ensino infantil, garantindo talvez um individuo consciente, e responsável pelos seus 

atos. Destacamos ainda, o tema transversal da Educação física que é meio 

ambiente e sustentabilidade. Deu ênfase a importância do professor de Educação 

Física na orientação quando a conscientização e a reciclagem dos produtos, 

trazendo também toda a comunidade para a conscientização, abrangendo os 

diferentes componentes dos alunos e membros da escola.  

No terceiro capítulo analisamos como se dá a confecção de brinquedos no 

ensino infantil nas aulas de Educação Física, observando os benefícios acarretados 

pela prática. Foi destacada a importância do cuidado durante o manuseio dos 

materiais, evitarem aqueles que ofereçam riscos para as crianças, como objetos 

perfuro- cortantes.  

Concluímos que as brincadeiras e a confecção de brinquedos com materiais 

reciclados promovem conscientização ambiental e estimulam o desenvolvimento de 
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aspectos sociais e cognitivos dos alunos, podendo ser usados como vivências e 

objetos facilitadores nas aulas de Educação Física Escolar no ensino infantil. 
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