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O Projeto Amigos do Recreio, surge como alternativa para duas 

problemáticas eminentes na escola: a fomentação do Protagonismo Juvenil e a 

necessidade de dar maior atenção ao recreio dos alunos dos Ciclos iniciais, 

que passavam o intervalo sem atividades orientadas. 

Debatendo esta problemática com os alunos do III Ciclo, os mesmos, 

juntamente com os setores pedagógicos, encontraram como alternativa 

organizarem-se em grupos a fim de planejar e proporcionar atividades lúdicas e 

orientadas durante o intervalo do turno da tarde. 

    Assim, em julho de 2008, surge o projeto Amigos do Recreio,na Escola 

La Salle Sapucaia, com o intuito de proporcionar aos alunos do III ciclo, a 

oportunidade de serem pró-ativos através da elaboração de atividades 

recreativas a serem executadas no momento do recreio com os alunos da 

tarde.  

   

O Projeto Amigos do Recreio se destina a crianças e adolescentes entre 6 

e 15  anos, que estudam na Escola Fundamental La Salle Sapucaia . São 

crianças e adolescentes de baixa renda, das mais diversas composições 

familiares.  

 O grupo é composto por alunos do III Ciclo (alunos na faixa etária entre 

10 e 14 anos) que estudam no turno da manhã, e que transformam o recreio do 

turno da tarde em um espaço fértil de aprendizagens através de atividades 

dirigidas. 

São cerca de 20 monitores Mirins embuídos pelo lema: “Sou Lassalista. 

Posso te ajudar? Sob, a orientação da Coordenadora de Turno, auxiliam as 

crianças do turno da tarde no que se fizer necessário (auxílio com seus 

pertences, administração de conflitos, etc) além de organizarem atividades 
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como: boliche, ping– pong, jogo com arcos, boca do palhaço, minhocão, jogos 

com bolas,  cordas, xadrez,etc.  

Desta forma, duas vezes por semana estes alunos propiciam aos colegas 

do I e II ciclo (alunos na faixa etária entre 06 e 09 anos) momentos de diversão, 

recreação, sócio-interação e desenvolvimento de habilidades diversas através 

de um recreio dirigido. 

 O grupo também se reúne uma vez por semana, para reuniões de 

planejamento, troca de experiência e formação de liderança. Além disto, é 

proporcionado ao grupo encontros e palestras para qualificação e 

desenvolvimento de liderança. 

 Desta forma, é possível propiciar a estes alunos situações de pró-

atividade, liderança e autonomia para que sejam agentes transformadores da 

localidade onde estão inseridos, tendo em vista o bem comum.  

 A existência do Projeto Amigos do Recreio na escola tem um grande 

significado, pelo clima de solidariedade, ajuda mútua, respeito às diferenças e 

amizade que se desenvolve nos alunos de diversas faixas etárias.  

 O mesmo desenvolve também, o espírito de iniciativa, liderança, 

organização, criatividade fazendo que os alunos participem ativamente das 

atividades da escola como partícipes e agentes ativos em um processo 

educativo que se pretende efetivar não apenas para, mas, com os alunos. 


