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MANUAL DE FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA FRM 

1. A brinquedoteca é um espaço para que crianças possam, de maneira segura, 

brincar e interagir com os materiais disponíveis. Cabe aos responsáveis e brinquedistas 

orientar as crianças quanto à importância de preservar o local e os brinquedos.  

 

2. O horário de funcionamento será disponibilizado nos instrumentos de 

divulgação disponíveis na IES. 

 

3. A utilização da Brinquedoteca será permitida para crianças entre 4 e 10 anos;  

 

4. Para o acesso da criança é necessário efetuar cadastro na brinquedoteca, 

preenchendo o diário de presença, com a assinatura do responsável na entrada;  

 

5. Os responsáveis, pela criança só deverão entrar no recinto da brinquedoteca 

quando solicitados;  

 

6. As crianças deverão entrar com roupas leves e esportivas. Não é permitida a 

entrada em traje de banho. 

 

7. Não é permitido realizar refeições no recinto da brinquedoteca, salvo se 

oferecida pelos facilitadores em ocasiões especiais. 

 

8. As crianças quando enfermas não poderão frequentar a brinquedoteca. 

 

9. As questões omissas no presente manual serão dirimidas a critério da 

coordenação do curso de pedagogia junto com a direção da faculdade. 

 

10. Os brinquedos disponíveis são comprados, confeccionados ou doados. 

 

11. Só podem ser levados brinquedos externos com a autorização expressa dos 

responsáveis pela Brinquedoteca. 

 

12. Defeitos nos brinquedos devem ser comunicados aos responsáveis pela 

Brinquedoteca. 

 

13. Os danos causados deverão ser devidamente reparados. 

 



14. Regras que devem ser observadas, quando da utilização da Brinquedoteca: 

a. Respeitar uns aos outros; 

b. Saber ouvir quando a professora, a brinquedista ou algum amigo estiver 

falandoou lendo; 

c. Organizar-se na hora de falar, respeitando a vez de cada um; 

d. Manter as estantes dos jogos e brinquedos organizadas; 

e. Conservar os jogos e brinquedos; 

f. Andar devagar pelo ambiente da Brinquedoteca; 

g. Jogar lixo no local adequado; 

h. Falar baixo uns com os outros; 

i. Resolver os problemas dialogando. 

 

Atualizado em reunião realizada em 28 de agosto de 2013. 


