
ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS E MATERIAIS PARA VIVÊNCIAS GIMNICAS NA CRECHE
SPACES STRUCTURE AND MATERIALS FOR EXPERIENCES IN NURSERY GYMNATICS

Found in trees , on benches , chairs , floats in the pool , bars and tires, a concrete opportunity to present some basics of gymnastics

to children. This experience has given us enlarge our eyes , bringing new questions of what else can be part of the nursery , what

other practices can bring to small children .
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Após algumas vivências em formação de professores, em 2015, queríamos que as crianças vivenciassem movimentos diferentes do que 

estavam acostumadas, como virar de cabeça para baixo, se pendurar, rolar, girar, saltar, bem como a manipulação de materiais como 

bolas, bambolês e cordas, possibilitando novos aprendizados, práticas corporais repletas de significado para a infância. Encontramos nas 

dependências da escola uma oportunidade concreta de apresentar alguns fundamentos da ginástica às crianças. Nas barras de ferro e 

pneus do parque, ocorreram as vivências de equilíbrio, de balançar, virar de ponta cabeça, saltar etc. Nas árvores do pátio, fizemos a 

corda bamba e balanço na corda, na intenção de apresentar brincadeiras da nossa infância. Para os rolamentos nós usamos uma bola

suíça e um carretel grande de madeira, além dos movimentos deitados e em pé, com os materiais parados e em movimento. As crianças 

foram além, propuseram novas práticas, imitaram o colega, a professora, deram novos significados aos materiais. O que nos parecia 

simples, foi complexo para as crianças e o que nos parecia difícil, para eles foi tranquilo. Essa experiência nos proporcionou ampliar 

nossos olhares, trazendo novos questionamentos do que mais pode fazer parte da creche, quais outras práticas podemos trazer para as 

crianças pequenas. A ginástica para todos apresenta uma diversidade muito grande dentro da esfera da ginástica, e é claro que nesse 

pequeno trabalho utilizamos somente parte dessa gama, mas esperamos explorar mais manifestações da cultura corporal, trazendo para 

a escola, novas experiências, novos olhares, novos saberes.
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