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Introdução: Tudo o que se desenvolve na vida do ser humano tem sua semente plantada na 
infância. É preciso incentivar e desenvolver formas de educação que respeitem a infância, 
promovendo o brincar em um ritmo de vida saudável. As brincadeiras são muito importantes no 
desenvolvimento de uma criança, pois ensinam como se relacionar com o próximo, além de 
impor limites, desenvolver competência e coordenação motora que permanecem presentes no 
decorrer da vida. É o brincar criativo que dá às crianças uma base sadia para o aprendizado 
posterior. O uso das mãos e dos dedos, os movimentos harmoniosos do corpo em brincadeiras 
espontâneas, jogos e rodinhas, ajudam a desenvolver as forças do corpo humano e formar a 
percepção sensorial da criança. A música possui grande importância na infância, pois estimula 
todo o organismo, melhorando a saúde e desenvolvendo o raciocínio e a criatividade. As 
histórias contribuem na diminuição dos índices de violência e agressividade, na medida em que 
estimulam a criança a lidar com a imaginação e a exteriorizar a agressividade de forma 
saudável, pois promove valores como tolerância, solidariedade e amor ao próximo.  Objetivos:
O objetivo do trabalho é estimular a criatividade infantil, o desenvolvimento social e cognitivo, 
proporcionando assim uma maior interação entre a comunidade unespiana e a assistência 
social do município.  Métodos: O projeto Ciranda da Criança é desenvolvido por discentes da 
UNESP de Dracena, realizado na Casa do Menor, entidade que conta com aproximadamente 
30 crianças com idades de 0 a 12 anos, alojadas devido ao fato de suas famílias se 
encontrarem em regime de reclusão ou por terem sofrido algum trauma. Quinzenalmente são 
realizadas visitas de diferentes grupos de alunos com o objetivo de integrar e estimular o 
aprendizado das crianças. As atividades contam com a apresentação de peças de teatro, artes 
plásticas, brincadeiras, filmes e desenhos, piquenique, narração de histórias, além do auxílio 
escolar. Campanhas de arrecadação de brinquedos e alimentos são realizadas na universidade 
na época da Páscoa, Dia das Crianças e Natal para proporcionar mais alegria, principalmente 
nessas nas datas festivas em que o carinho familiar faz muita falta.  Resultados: Todas as 
atividades propostas no projeto foram atendidas, sendo de grande valia tanto para as crianças 
da Casa do Menor, quanto para os discentes da UNESP. A mobilização para realizar atividades 
e brincadeiras consegue despertar uma maior expectativa nas crianças, momento em que 
aguardam com alegria a integração proporcionada pelos alunos. A solidariedade e a boa 
vontade são peças fundamentais para conscientização dos alunos a cerca dos problemas 
sociais.


