DIA DA CRIANÇA
UNIBRASIL
O Dia das Crianças é comemorado em muitos países em várias
datas, no Brasil em 12 de outubro desde os anos 1920, quando a
efeméride foi instituída.
O UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, convencionou
o dia 20 de novembro, que marca a oficialização da Declaração dos
Direitos da Criança, documento que estabelece direitos para todas
as crianças, tais como alimentação, amor e educação.
Independente de datas, o importante é que esses direitos sejam
respeitados, que as crianças sejam alimentadas, amadas, educadas,
e que brinquem. No campo da Psicologia, o estudo sobre o valor
do brincar no desenvolvimento infantil abrange teorias clássicas,
como as de Piaget e Vygostsky, porém muitos outros autores
também reconheceram a importância das brincadeiras para o
pleno desenvolvimento de crianças e mesmo de jovens.
Experimentos parecem comprovar a relação entre brinquedos
e brincadeiras com a aprendizagem humana, pois capacitam e
aperfeiçoam o desenvolvimento cognitivo, as habilidades da
linguagem, assim como a influência do faz-de-conta no raciocínio
dedutivo de crianças em idade pré-escolar.
A interação social, representada de maneira simbólica nos jogos
e nas histórias infantis, auxiliam a compreensão das diferenças
culturais, das representações sociais, e facilitam inclusive as
interações de mães e crianças, assim como os relacionamentos
entre elas mesmas.
Por acreditar no valor pedagógico das brincadeiras, no último dia
07/10, aconteceu o Dia da Criança UniBrasil, uma realização do Curso
de Pedagogia que ocorreu no Ginásio de Esportes e contou com a
participação de mais de 150 crianças, pertencentes à comunidade
das escolas no entorno da instituição, e contou também com a
presença dos filhos de funcionários, alunos e convidados.
As atividades estiveram sob a organização dos professores do curso,
que em consonância com os conteúdos das disciplinas de Arte e
Educação, Educação Física: conteúdos e metodologia e Literatura
e Ludicidade, ministradas no 6° período do curso, prepararam
atividades educativas e alegres para serem desenvolvidas. Foi uma
manhã especial e muito divertida, não só para as crianças, mas
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para todos os participantes que se sentiram
crianças também ao brincar, cantar, dançar,
pular, enfim, sorrir espontaneamente.
Canções infantis, temas folclóricos, cirandas,
brincadeiras de roda, atividades esportivas
recreativas, pinturas de rosto, doces, fantasias,
foram algumas das atividades que deram o
tom a este encontro.
A realização foi um sucesso, não apenas pela
interação com a comunidade e pelo aspecto
acadêmico, mas sobretudo pelo empenho
das alunas que colaboraram na organização e
participaram ativamente e, especialmente, pelo
brilho nos olhos das crianças, que puderam
vivenciar atividades que lhe permitiram expressar
a alegria de brincar, de forma espontânea, lúdica
e criativa. Foi uma manhã mágica e cheia de
encanto, que certamente marcou o dia das
crianças presentes, bem como o de todos que
se doaram para que tudo acontecesse numa
atmosfera muito agradável. Valeu mesmo!!
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