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BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO EDUCATIVO PASQUALINA COPPARI
Timon esta situado na microrregião geográfica
de Caxias, Mesorregião do Leste Maranhense e
Região de Planejamento do Médio Parnaíba, à
margem esquerda do rio Parnaíba, limitando-se ao
leste com Teresina capital do Piauí ao norte e ao
oeste com o município de Caxias, e ao sul com o
município de Matões..
Timon possui um clima quente o ano inteiro,
com a temperatura média variando pouco no ano
inteiro, onde podem as vezes superar os 40°C, e a
mínima raramente é inferior a 22°C. Até mesmo o
mês mais frio da cidade (fevereiro), tem uma
temperatura anual alta: máxima de 32°C e mínima
de 22°C. O mês mais quente é outubro e a
temperatura média é de 39°C ao dia e 27°C à
noite(às vezes pela manhã).
O município de Timon ainda possui uma economia voltada basicamente para os pequenos
negócios, para o setor informal e para a agricultura de subsistência.O setor do comércio e serviços é
o que mais cresce e já representa 60% da economia do município. A maioria da população
economicamente ativa(55%) trabalha em Teresina, que fica na outra margem do rio Parnaíba.
O Centro Educativo Pasqualina Coppari é uma escola das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora
das Dores que iniciou as suas atividades em janeiro deste ano de 2014. Foi construida com ajuda de
benfeitores da Itália e de alguns trabalhos realizados pelas irmãs dos Estados Unidos. Está situada
em um bairro da periferia onde podemos dar assistência educacional àquelas crianças nos quais os
pais trabalham o dia todo e não tem onde deixarem seus filhos.
A escola hoje tem trinta e oito crianças matriculadas de dois a cinco anos na educação infantil em
regime de tempo integral, uma modalidade nova no Brasil, que aos poucos os pais por uma
necessidade estão acolhendo. As crianças chegam na escola sete horas da manhã e saem às
desesseis e meia da tarde.
Sendo a infância a idade das brincadeiras, é essencial aprender com alegria, com vontade.
Comenta Sneyders (1996, p. 36) que “educar é ir em direção à alegria”. O lúdico faz com que a
criança aprenda com prazer, alegria e entretenimento, portanto, é de primordial importância a
utilização das brincadeiras e dos jogos no processo pedagógico, pois os conteúdos podem ser
ensinados por intermédio de atividades predominantemente lúdicas.
Pensando nesta necessidade básica da criança, é que formulamos este projeto para que
possamos oferecer a criança o seu desenvolvimento psico-motor de forma integral, proporcionando
às educadoras materiais que facilitem o seu trabalho de forma eficaz e prazerosa para com a criança.
No entanto, segue a lista de materiais pedagógicos que gostaríamos de adquirir para o bom
desempenho do nosso trabalho educativo na área da educação infantil:
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GIOCHI EDUCATIVI
CENTRO EDUCATIVO PASQUALINA COPPARI
Timon appartiene allo Stato del Maranhão, nel margine sinistro del fiume Parnaiba, delimitato ad
Est dalla città di Teresina, capitale dello Stato del Piauì, al Nord da Caxias e al Sud con Matoes, 2
città appartenenti sempre allo Stato del Maranhao.
Il clima di Timon è caldo e umido durante tutto l’anno con una temperatura che varia da 40° a 30°
gradi. Nel periodo più fresco, che è il mese di Febbraio, raramente arriva a 22° gradi. Generalmente
varia nei periodo di pioggia tra 32° a 22°C. Il mese più caldo in assoluto è ottobre, la temperatura
media è di 39° gradi nella giornata, al mattino presto si ha una temperatura di 27° gradi.
La “città” di Timon ha una economia totalmente centrata sul commercio e il settore di servizio alla
persona rappresenta infatti il 60% della sua economia. Il 55% della popolazione ancora lavora nella
capitale dello Stato vicino del Piauì, dato che le due città sono divise solo dal fiume denominato
Parnaìba.
Il Centro Educativo Pasqualina Coppari è una scuola delle suore Maestre Pie dell’Addolorata che
ha iniziato le sue attività nel gennaio di 2014. E’ una scuola costruita grazie alla generosità degli
offerenti italiani e del lavoro delle nostre consorelle degli Stati Uniti. E’ stata costruita in un “bairro”
della periferia di Timon. Con questa scuola possiamo prenderci cura e dare la nostra assistenza
nell’educazione ai bambini di genitori che lavorano tutta la giornata e che non avrebbero con chi
lasciare i loro piccoli.
Per adesso la scuola ha soltanto 38 bambini iscritti con età compresa tra i 2 e 5 anni; è una
scuola che opera a tempo pieno, realtà ancora nuova in Brasile e alla quale i genitori pian piano
stanno aderendo, proprio perché vedono che questa è una realtà che viene incontro al loro bisogno.
Infatti i bambini arrivano alle ore 7 della mattina e escono alle ore 16:30.
Quindi dato che lavoriamo con questi piccoli ed essendo l’infanzia l’età del gioco, riteniamo
essere essenziale che i bambini imparino facendo ciò che a loro piace e reca piacere; Sneyders
(1996) scrive che “educare è dirigersi verso la gioia”. Pensiamo infatti che l’attività ludica aiuta il
bambino a imparare senza tanta fatica, con piacere, gioia e attenzione; nel processo pedagogico
l’attività ludica quindi è di somma importanza perché i contenuti vengono trasmessi attraverso il gioco.
Pensando a questo bisogno base dei bambini, abbiamo steso questo progetto con l’intento di
riuscire ad offrire a questi piccoli un ottimo sviluppo psichico e motorio, come pure offrire agli educatori
il materiale necessario per agevolare il loro lavoro e favorire che questo venga svolto in modo sempre
più gioioso.
Segue la lista del materiale didattico di cui avremmo bisogno e che ci piacerebbe acquistare per
una maggiore efficacia nel nostro lavoro educativo con l’infanzia:

DISCRIMINAÇÃO – descrizione

Real

Euro

Kit Movimentos Sensoriais e Corporais

R$ 689,00

€ 229,70

Linha Movimento Físico Integral

R$ 699,00

€ 233,00

Bola psicimotrocidade

R$ 400,00

€ 133,00

Centopéia

R$ 419,00

€139,70

Kit polijogos 4 em 1

R$ 593,90

€ 197,96

Brinquedoteca básica

R$ 1.230,90

€ 410,30

3 Gangorras 1 pessoa

R$ 420,00

€ 140,00

2 Gangorras 2 pessoas

R$ 580,00

€ 193,00

R$ 1.700,00

€ 566,66

R$ 395,80

€ 131,93

1 Escorregador com balanço de plástico
2 Conj. Peças para montar sacolão 1000 peças
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R$ 1700,00

€ 566,66

7 Quebra cabeças imagens religiosas

R$ 420,30

€ 140,10

1 Conjunto de dedoches personagens bíblico

R$ 138,90

€ 46,30

Fantoches personagens folclóricas e histórias
infantis

R$ 204,80

€ 68,27

Kit placa de trânsito

R$ 211,90

€ 70,65

Maleta pedagógica com 10 brinquedos diversos

R$ 329,90

€ 109,95

R$ 55,80

€ 18,60

2 Pega varetas gigantes

R$ 219,80

€ 73,26

2 Bingos de alfabeto com 30 tabuleiros

R$ 145,80

€ 48,60

2 Conjuntos Mobiliários

R$ 437,80

€ 145,93

2 Super fazendinhas em madeiras

R$ 273,80

€ 91,96

Dedoches educação alimentar

R$ 372,40

€ 124,13

R$ 11.638,80

€ 3.879,66

1 Casinha Colonial

2 Jogos de Argola

TOTAL

Desde já agradecemos a todos vocês que com generosidade e amor nos ajudam a vivenciar o
nosso carisma educativo com maior eficácia e doando o melhor de nós.
Vi ringrazio in anticipo ad ognuno di voi per la generosità e l’amore verso il prossimo e anche perché
ci aiutati a vivere più pienamente il nostro carisma educativo.

Ir. Petrucia Lima de Melo
irpetruciamnsd@gmail.com
Centro Educativo Pasqualina Coppari
Rua 97 nº 250 – Bairro Vila Monteiro 65636-180, Timon – Maranhão - Brasil

14 Setembro 2014

Riferimento in Italia: Suor Sabrina Pradarelli – sabrinampda@libero.it – Cell. 339 3415278
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