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Resumo 

 

Projeto “Nosso Amigo, O Livro”, que é um projeto de Extensão 

Universitária, tem como ideal o incentivo a leitura através de uma 

proposta interdisciplinar de conhecimentos. Sendo assim composto 

por 4 (quatro) graduandos  em Educação Física, 3 (três) graduandos 

em Economia Doméstica, 1 (um) Engenheiro Agrônomo, 1 (um) 

graduando em Letras e 2 (dois) doutores da Medicina Animal. Através 

deste, iniciou-se no mês de janeiro de 2009, no CIEP BRIZOLÃO 152 

GARRINCHA ALEGRIA DO POVO no Município de Paracambi - 

RJ, a “Colônia de Férias” onde eram atendidas diariamente 60 

(sessenta) crianças por dia, em torno de 3 (três) a 15 (quinze) anos de 

idade e tendo seu encerramento em fevereiro. Na colônia foram 

desenvolvidas atividades lúdicas com brincadeiras, tendo como 

objetivo final o desenvolvimento das leituras junto ao conhecimento 

sobre as mesmas e paralelamente o desenvolvimento psicomotor das 

crianças. Na colônia, foram realizados trabalhos de alongamento, 

gincanas, jogos, oficinas de colagem, oficinas de desenho e oficinas 

de pintura, todas efetuadas a partir das rodas de leitura. Dentre as 

atividades buscávamos reforçar o trabalho cooperativo entre as 

crianças, facilitando assim a dinâmica e a compreensão e realização 

das tarefas entre as mesmas, seja na leitura ou nas brincadeiras. 

Brincadeira, como roda de canto onde era trabalhada a memorização e 

estímulos receptores através de sons, como por exemplo, a “canção da 

comida brasileira” onde depois de anunciada as palavras e a 

associação com a comida que cada um gosta, é que vinham as palmas 

e daí era dada a seqüência ou recomeçava caso alguém tivesse 

cometido erro. Brincadeiras de roda como “Ciranda-cirandinha” e 

brincadeira como “Amarelinha”, foram colocadas com o intuito de 

resgatar a cultura e trabalhar o equilíbrio, coordenação motora, 

lateralidade e desenvolvimento da percepção espaço temporal. Dentre 

as atividades previstas e o desempenho da Colônia, foi alcançado um 

público considerável, foi notório algumas dificuldades de 

aprendizagens da parte do público para com a realização de algumas 

tarefas, tanto na leitura, quanto nas brincadeiras, assim como também 

foi notório o desenvolvimento destas no acompanhamento durante o 
período de realização da “Colônia de Férias”. 
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