
Cronograma do Parque 

Setembro de 204 

Espaço ou  
brinquedo 

01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 a 26 29/9 a 
03/10 

Orientações 

Balanços Adriana e 
Carol 

Mariana e 
Nadine 

Joana  e 
Natália 

Márcia e 
Fernanda 

Sílvio e 
Magali 

Ficar bem atento nesse brinquedo. Orientar as crianças a não passar na 
frente ou atrás das balanças.  Organizar a fila de espera. Ensinar como é 
o movimento do corpo para as que não sabem. 

Escorregador  e 
gira-giras 

Noeli e 
Natalia 

Adriana e 
Carol 

Mariana e 
Adriana 

Mariana e 
Joana 

Joana e 
Márcia 

Orientar e ajudar as crianças que não sabem subir a escada do escorrega.  
As crianças gostam de inventar novas maneiras de escorregar, é para 
incentivar, mas sempre com atenção às possibilidades de acidentes.   
Nos gira-giras o cuidado é com a velocidade com que rodam e que 
permitam sempre entrar ou sair a criança que assim o queira.  

Campinho Fernanda Noeli Carol Adriana Mariana Pegar a bola, os coletes e apito no almoxarifado, antes do horário de 
parque.  Ajudar as crianças a organizarem os times.  O Educador tanto 
pode atuar como juiz ou delegar essa tarefa para uma das crianças e 
atuar como técnico dos 2 times. 

Tanque de areia Magali e 
Nadine 

Natalia e 
Fernanda 

Noeli e 
Sílvio 

Carol e 
Noeli 

Adriana e 
Carol 

Sentar na borda do tanque para incentivar as possibilidades de 
escavação e esculturas.   Incentivar as crianças a utilizar pouca água (por 
isso um dos educadores senta-se próximo à torneira).  Ao término do 
parque solicitar que retirem toda a areia dos baldes e guarde-os na caixa. 

Canto do 
brinquedo 

Sílvio Magali Fernanda Natália Noeli Pegar no almoxarifado a caixa com os brinquedos.  Escolher 2 deles 
(cordas, pé de lata, raquetes, bolinha de sabão, elástico, túnel de tecido, 
bolinhas de gude, 5 Marias ou boliche) e incentivar as crianças a 
brincarem na sombra debaixo da árvore.  As brincadeiras com esses 
materiais devem acontecer no espaço combinado. 

Gangorras e túnel 
de pneus 

Márcia  Sílvio Magali Nadine Natália Orientar como se utiliza a gangorra.  Incentivar as crianças que se 
aproximam mas não se arriscam nos brinquedos. 

Casinha Joana Márcia  Nadine Magali Fernanda Pegar a chave antes do parque.  Organizar os grupos (cerca de 8 crianças 
de cada vez) e combinar que vão revezar, orientar para que utilizem 
outros brinquedos que depois serão chamados.  Incentivar as 
brincadeiras de faz de conta das crianças. 

Apoio Mariana Joana Márcia Sílvio Nadine Ficar próximo aos bebedouros e orientar a fila e a autonomia para beber 
água.  Pegar o kit com papel higiênico ( para limpar o nariz).  

 


