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REGULAMENTO DA BRINQUEDOTECA/LIEN  
 

 

I - DA FINALIDADE DA BRINQUEDOTECA/LIEN 
 
Art. 1º - A sala da Brinquedoteca/LIEN (Laboratório Interdisciplinar de Ensino) foi projetada para 
atividades dos alunos do curso Graduação em Pedagogia e pós-graduação da área educacional e 
demais cursos, com a finalidade de: 

a) Executar atividades voltadas à instrumentalização de ensino de graduação e pós-graduação, 
pesquisa e extensão na formação básica e continuada de docentes nas diferentes áreas das 
Licenciaturas, bem como de outros agentes educativos. 

 
b) Promover oficinas para a construção de brinquedos envolvendo os alunos do curso de 

Pedagogia;  
 

c) Possibilitar encontros para discussão sobre o brincar como forma de capacitação 
continuada, sendo responsabilidade dos professores o acompanhamento dos alunos, 
cabendo aos mesmos o auxílio, orientação e zelo pelos materiais disponibilizados. 

 
II - DOS OBJETIVOS 
 
Art. 2º - A brinquedoteca/Lien tem ainda por objetivos: 

a) resgatar as brincadeiras tradicionais; 
b) oportunizar as crianças um espaço para brincar;  
c) oferecer ao aluno do curso de pedagogia um espaço com o objetivo de aparelhá-lo com 

conhecimentos práticos e teóricos para o mercado de trabalho que cada vez mais tem 
exigido dos profissionais da Educação domínio do universo simbólico, onde os 
elementos materiais são decisivos; 

d) proporcionar oportunidades para que as crianças aprendam a jogar e a cooperar; 
e) incentivar a valorização do brinquedo como atividade promotora do desenvolvimento 

intelectual e social; 
f) proporcionar no curso de Pedagogia um espaço de interação, estudo, vivências e 

reflexão sobre o lúdico como estratégia de aprendizagem para crianças; 
g) discutir a contribuição do jogo, do brinquedo e da brincadeira no desenvolvimento 

infantil; 
h) oferecer referencial teórico-prático para análise de situações da prática pedagógica na 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental; 
i) construir uma articulação entre teoria e prática; 
j) implementar subprojetos de trabalhos vinculados ao Projeto de Brinquedoteca que 

envolvam alunos e Professores do UNIBAGOZZI; 
k) manter intercâmbio com diferentes instituições, visando a promoção da pesquisa e 

difusão de jogos, brinquedos e brincadeiras da cultura brasileira. 
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III- DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 
 
Art. 3º - A utilização do espaço é permitida para todos os alunos do curso de Pedagogia que deverão 
estar acompanhados pelos professores; 
 
Parágrafo único: Poderá ser utilizada ainda para realizar atividades para crianças de Educação 
Infantil, de 2 (dois) a 6 (seis) anos de idade, de escolas públicas municipais do entorno da 
UNIBAGOZZI e de seus Polos, conveniadas ao projeto, bem como, aos filhos de alunos e Professores 
da instituição, que possuam a faixa etária atendida pelo projeto, o que significaria uma ação social 
prestada pela UNIBAGOZZI aos seus alunos e Professores 
 
Art.4º - Os materiais devem ser utilizados com cuidado e após o uso devem ser guardados; 
 
 Art. 5º - Todos devem zelar pelo espaço, pelos materiais e pela limpeza do ambiente; 
 
Art. 6º - Cuidar do ambiente de forma criativa e construtiva; 
 
Art. 7º - Os jogos e brinquedos disponibilizados são para uso exclusivo dentro da sala, não sendo 
permitida a sua retirada para outros ambientes; 
 
Art. 8º - Não é permitido fumar, beber, comer no recinto da Brinquedoteca; 
 
Art. 9º - A Faculdade não se responsabiliza pela guarda de objetos, valores ou equipamentos de 
alunos deixados na Brinquedoteca. 
 
IV - DA BRINQUEDOTECA VIRTUAL 
 
Art. 10º - Em colaboração com os professores, a brinquedoteca virtual disponibilizará jogos e 
atividades criadas e produzidas pelos estudantes, bem como, poderão ser postados jogos 
pedagógicos que contribuam para o desenvolvimento cognitivo de crianças, jovens e adultos. 
 
Art. 11º - As Atividades serão disponibilizadas em Plataforma Virtual, organizada pelos professores 
no próprio AVA em que o estudante acessa as aulas. 
 
Art. 12º - O acesso à Brinquedoteca virtual se dará por meio de solicitação do estudante para a 
coordenação do curso, que dará ou não autorização de acesso, conforme necessidade de realização 
da atividade pelo estudante. 
 
V - DOS OBJETIVOS DA BRINQUEDOTECA VIRTUAL 

 
Art. 13º - São objetivos da brinquedoteca virtual: 
 

a) Articular as diversas certificações curriculares do curso de Pedagogia EAD e possibilitar ações 
que favoreçam um ensino transdisciplinar. 
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b) Auxiliar na formação docente para oportunizar aso acadêmicos dos cursos de licenciatura 
em EAD a realização de trocas de experiências, estudos e estágios. 

c) Fomentar o desenvolvimento da pesquisa no curso de Pedagogia EAD e ampliar a produção 
de conhecimentos na área da educação da infância.  

 
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 14º - Este regulamento foi aprovado pelo Colegiado do curso de Pedagogia e situações não 
expressas neste regulamento serão dirimidas pela Coordenação do curso. 
 
 

Curitiba, agosto de 2022. 
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