Indicações Literárias
No interior da “Caixa Convite” vocês encontrarão o livro “Brinquedos do Chão: A Natureza, O Imaginário e
o Brincar”, de Gandhy Piorski, que possibilitará momentos formativos inspiradores para toda a equipe
escolar.

Brinquedos do Chão: A Natureza, O Imaginário e o Brincar - Gandhy Piorski
Este livro inaugura uma série que explora a imaginação do brincar e sua intimidade com os quatro
elementos da natureza: terra, fogo, água e ar, e revela a voz livre e fluente da criança em sua trajetória de
moldar a si própria, tão esquecida nos estudos sobre a infância.
Assim como o brinquedo, interessam ao autor, artista plástico, teólogo, pesquisador da infância e do
imaginário, a brincadeira e seu universo simbólico; a experiência da criança quando, em comunhão com a
natureza e em sua vivência transcendente, brinca e significa o mundo. O primeiro volume é dedicado aos
brinquedos da terra, que caracterizam, na produção material, gestual e narrativa da infância, a investigação
da matéria e as operações da imaginação no forjar a elaboração e o enraizamento dos papéis sociais na
casa, na família e no mundo. O estudo desdobrou-se também em várias exposições de brinquedos
colecionados ao longo dos anos, e seu corpo teórico vem repercutindo em diferentes espaços em que a
criança é tema de interesse.

Indicamos também outras três publicações que poderão subsidiar os momentos de estudo das equipes
escolares. Esses livros poderão ser acessados e baixados gratuitamente por meio dos links indicados.

Educando na Natureza - publicação do Instituto Ecofuturo
O Ecofuturo realiza iniciativas voltadas à Educação Ambiental, incluindo o programa Meu Ambiente com
escolas públicas do entorno do Parque das Neblinas, em São Paulo, que tem como proposta apresentar a
natureza como espaço educador.
Para além das fronteiras do Parque e do nosso programa, queremos inspirar e promover a vivência em
ambientes naturais. Acreditamos que o contato direto com a natureza é transformador e que os espaços
naturais possuem vocação sensibilizadora e, mais do que isso, educadora.
Vivenciar a natureza contribui para o desenvolvimento físico, mental e emocional, além de promover a
valorização das relações. A natureza nos inspira, ainda, a participar de forma mais ativa de processos de
transformação para construirmos, juntos, um mundo mais sustentável.
O PDF do livro está disponível para download no link:
http://www.ecofuturo.org.br/blog/educando-na-natureza/

Atividades em Áreas Naturais - Rita Mendonça
Destinado a educadores em geral – o que inclui todo adulto que ensina por suas atitudes – este eBook
oferece um farto material de reflexões sobre vivências com a natureza, espaços educadores ao ar livre e
traz uma série de sugestões de atividades para que o contato direto, sensível e livre com a natureza seja
parte do nosso processo de desenvolvimento.
A autora descreve sobre os processos experimentais, o aprendizado sequencial nas vivências com a
natureza, espaços educadores, transversalidade em espaços ao ar livre e traz uma série de sugestões de
atividades que foram classificadas pelo nível de intimidade que o educador percebe que tem com a
natureza, desde bem simples, para quem nunca se deitou em um gramado, até de atividades mais
complexas a serem praticadas em bosques e florestas.
O PDF do livro está disponível para download no link:
http://www.ecofuturo.org.br/blog/atividades-em-areas-naturais/

Desemparedamento da Infância: a Escola como lugar de encontro com a Natureza Criança e Natureza, Instituto Alana
Estudos recentes apontam que ambientes ricos em natureza ajudam na promoção da saúde física e mental.
Além disso, eles ajudam no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais das
crianças. Sejam escolas com pátios, áreas verdes, praças, parques ou espaços livres para brincar, esse
contato é essencial para a aprendizagem. Este foi o ponto de partida para que o programa Criança e
Natureza, do Instituto Alana, desenvolvesse a publicação ‘Desemparedamento da Infância: a Escola como
Lugar de Encontro com a Natureza’.
O PDF do livro está disponível para download no link:
https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Desemparedamento_infancia.pdf

