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Colégio Quintal Mágico
Ofício Brincar

“

Liberdade, sensação, brincar, expressar,
experimentar, olhar, mexer... Um espaço no
qual o corpo é vivido, nas delicadezas, nas
asperezas, nas sutilezas dos toques, dos sons,
dos cheiros, dos olhares, dos gostos. Cinco
sentidos, sete sentidos, quanto mais houver,
para viver e sentir...” (Dulcília Schroeder
Buitoni - De volta ao quintal mágico)

“

Se revisitarmos nossas memórias de
infância, perceberemos que as melhores lembranças foram os momentos de
brincadeiras: pega-pega, esconde-esconde, andar de bicicleta, brincadeira com
água, brincar na areia e na terra, pular
corda, boneca, carrinho, bola, mãe da
rua e tantas outras. Nas brincadeiras,
expressamos nossos sentimentos, nossos desejos, nossos valores. Usamos
a linguagem do corpo para dar sentido

as nossas melhores vivências. Exploramos todos os sentidos e usamos muito a
imaginação para ampliar esse delicioso
repertório lúdico.
As brincadeiras oferecem oportunidades únicas às crianças. Por meio delas,
os pequenos se envolvem, conhecem e
experimentam o mundo. Aprendem a
conviver em um ambiente coletivo, se
autodirecionam, fazem descobertas, resolvem conflitos, tomam decisões, descobrem seus interesses, adquirem poderes especiais, inventam histórias, criam e
recriam personagens, aprendem e constroem regras, testam habilidades físicas,

“

...Se a criança tiver tempo e espaço para brincar
até os sete anos, ela desenvolverá corpo e
mente e possuirá mais habilidade para adquirir
conhecimentos. A construção da inteligência
depende do brincar. Ao contrário do que imagina
o senso comum, o brincar é condição fundamental para que o cérebro possa absorver e
criar conhecimento e cultura. O conhecimento
científico começa no brincar. Se não brincar,
provavelmente a criança terá mais dificuldade
em sua inserção no mundo escolar...” (Dulcília
Schroeder Buitoni - De volta ao quintal mágico)

“
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sociais, motoras e cognitivas.
Entendemos que a brincadeira oportuniza vivências individuais, coletivas e
únicas. Crianças aprendem com outras
crianças. Por meio da interação com
seus pares, elas aprendem muito sobre o
mundo, aprendem habilidades valiosas
para a vida. Usam diferentes materiais e
brinquedos, dando novos significados a
suas ações. As experiências espontâneas, as intencionais, as brincadeiras com
elementos da natureza, com brinquedos
estruturados e não-estruturados compõem esse ambiente rico e tão necessário aos nossos pequenos, pois o único
ofício da criança é brincar.
Os ambientes do Colégio Quintal Mágico
foram pensados de modo que ofereçam
liberdade de escolha para as crianças.
E tal liberdade é elemento fundamental
do brincar, garantindo experiências diversificadas, criação e experimentação
de múltiplos enredos do universo social
e cultural. Nosso Quintal cresceu, tem
muito mais espaço para nossos pequenos
viverem. Parque de areia, parque baby,
acqua parque, campinho, quadra, espaços projetados com muito amor e cheios
de possibilidades vivências ricas e transformadoras na vida das crianças.
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