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Ramacrisna Inaugura Oficina de Brincar com parceria do
projeto Criança Esperança
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No dia 26 de junho, quinta-feira, às 9h, a Instituição Social Ramacrisna inaugura a nova Oficina de Brincar
Silvana Pedrosa, reformada com recursos da parceria com o Projeto Criança Esperança. A oficina foi criada
em outubro de 2007 para beneficiar crianças em risco social da região rural de Betim.
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O objetivo é estimular a criatividade e socialização das crianças. No espaço, a meninada desenvolve
habilidades manuais e o senso de organização pessoal e motivação através da construção de brinquedos de
madeira, emborrachado e tecido. Cada participante da Oficina ao aprender a fazer brinquedos, tem a
oportunidade de levá-los para casa, e de fazer uma troca com os coleguinhas.

INSTITUCIONAL

Os pisos da sala e da varanda ganharam uma nova pintura com tinta de ultra-resistência, e, na parede da
frente, uma aplicação colorida de cerâmica dá o tom alegre ao espaço. Com recursos do Criança Esperança
também foi possível construir brinquedos para o playground como cavalinhos de madeira e um trenzinho
com 11m, composto por uma locomotiva, dois vagões de passageiros e um de carga. Ao lado do caminho
que leva à Oficina de Brincar, duas amarelinhas em tinta especial colorida foram pintadas.
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A reforma teve início em meados de abril com a elaboração da planta para readequação do espaço da
Oficina de Brincar. A seguir, foram adquiridas as madeiras para início da construção das bancadas e de
bancos de madeira para compor a oficina. As seis bancadas têm duas alturas para se adequarem ao
tamanho das crianças e são compostas por prateleiras que serão usadas para guardar ferramentas,
máquinas e insumos como madeiras e tintas, necessários à construção dos brinquedos. Uma pia com
bancada e armário, uma prateleira para exposição de brinquedos e um armário também foram construídos.

As atividades da Oficina de Brincar são realizadas em dois turnos. Na parte da manhã, com as crianças de
12 a 16 anos, a construção dos brinquedos tem como base a madeira reaproveitada, e elas são
acompanhadas por um marceneiro, uma professora e uma pedagoga que atua como coordenadora do
projeto.
À tarde, com as crianças de 7 a 14 anos, são utilizados os materiais reciclados como garrafas pet, cones
papelão, sementes, penas de galinha, sabugo de milho, retalhos de madeira, de tecidos, de E.V.A., fios
algodão, entre outros. "O fato das crianças morarem em área rural enriquece, e muito, a possibilidade
descobrir materiais inusitados e interessantes para confeccionar um novo brinquedo", explica
superintendente da Ramacrisna, Solange Bottaro.
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Na oficina, as crianças são estimuladas a utilizar matérias primas disponíveis e muita imaginação para criar
brinquedos da época de seus pais e avós como papagaios, petecas, bilboquês, pião, caminhões, fantoches,
bonecas, jogos de dama, carrinhos, entre outros. "Toda essa vivencia contribui para o desenvolvimento
manual e da criatividade, para a educação social e desportiva, para a aquisição de objetivos culturais e
ampliação de conhecimentos, para o desenvolvimento pessoal e formação do caráter das crianças", explica
Bottaro.
O espaço foi batizado com o nome de Oficina de Brincar Silvana Pedrosa, em homenagem à presidente da
Associação de Proteção a Infância, a Maternidade e a Velhice (APROMIV), Silvana Pedrosa, por seu trabalho
de contribuição para o desenvolvimento social dos cidadãos.
A Oficina faz parte do Projeto Novos Horizontes da Ramacrisna e foi construída com o apoio do Dr. Expedito
Martins Chumbinho e do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente de Betim
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