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         Araguaína, 27 maio de 2010. 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Instalação do Parque Infantil 
 
 
                 Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
1.  A Secretaria da Educação e Cultura com o objetivo de auxiliar os 
professores da educação infantil adquiriu parques infantis compostos por: 01 balanço 
com três lugares, 01 casinha coberta com 02 escorregadores acoplados, 02 escadas, 01 
barra fixa e 01 ponte. Foram adquiridos 150 parques infantis que serão instalados nas 
escolas que oferecem o ensino de 1º ao 5º ano. A instalação dos parques será realizada 
em 03 etapas. 
2.   Informo que algumas unidades escolares desta Regional foram 
contempladas com esta ferramenta pedagógica e por isso solicito de Vossa Senhoria que 
nos informe se a instalação do parque já foi efetuada. Lembro ainda que, a instalação será 
realizada pela empresa contratada e sem ônus para escola. 
3.  Oriento que seja realizado com todas as turmas e em especial com as do 1º 
ao 5º ano que irão utilizar o parque, um trabalho de sensibilização sobre a importância da 
conservação e preservação do patrimônio público, devendo este ser utilizado apenas após 
a realização deste trabalho. Deve ser organizado também, um momento para que o parque 
seja apresentado aos pais e a comunidade, enfatizando a importância da contribuição dos 
mesmos em nos ajudar a zelar por mais uma ferramenta que irá contribuir na melhoria da 
qualidade da educação. 
4.  É importante que os professores, juntamente com toda a equipe organize a 
partir da instalação do parque, atividades lúdicas relacionadas ao planejamento, 
lembrando sempre que o parque além de ser utilizado como lazer, será uma grande 
ferramenta que irá auxiliá-los no trabalho pedagógico. Os parques no ambiente escolar 
deverão desenvolver a ludicidade, humanizar o ambiente e fortalecer as relações 
interpessoais. 
5.   Devo lembrar que a ludicidade é de suma importância para o 
desenvolvimento infantil, podendo ser destacados os seguintes aspectos: 

• Facilitador da aprendizagem; 
• Colabora para uma boa saúde mental; 
• Desenvolve processos sociais de comunicação de expressão e construção do 

conhecimento; 
• Explora a criatividade;  
• Melhora a conduta e a auto-estima. 

6.  Dessa forma, almejo que o uso dessa ferramenta, torne o trabalho 
desenvolvido por esta unidade escolar cada vez mais prazeroso e que a qualidade da  
 



 
 
 
 
aprendizagem seja sempre o nosso maior objetivo. Como diz o professor Doutor Pedro 
Demo: “O verdadeiro trabalho do professor é cuidar para que o aluno aprenda.”  
7.  A informação sobre a instalação do parque deve ser enviada à coordenação 
da diversidade através do email: ced-araguaina@seduc.to.gov.br ou pelo telefone: 3411-
5003 com Djane ou Ranieri. 
8.                     Segue em anexo a lista completa das escolas contempladas com o parque. 

            

 

 

Atenciosamente, 

 

 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 

 


