ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Quatis, 24 de Maio de 2017.

Oficina REbrincar
1- RESUMO
A Oficina REbrincar teve inicio no ano de 2016, com o intuito principal a
mudança de comportamento da comunidade envolvida, por meio do fomento da
consciência ambiental, utilizando a produção de brinquedos a partir de materiais já
descartados (resíduos). Visando apresentar as crianças o quão divertido pode ser
brincar com brinquedos criados de materiais considerado lixo. Os brinquedos serão
entregues para as crianças carentes e das escolas municipal, na semana do dia das
crianças do ano de 2017, comemorado em 12 de outubro.
2- INTRODUÇÃO
Estamos habituados a viver sempre na alienação, a tecnologia vem
proporcionando cada dia ciclos viciosos. As crianças já nascem e crescem nesse
ambiente de pessoas inteiramente ligadas as tecnologias, já não permitindo tanto
diálogo, com intuito de mostrar que além de qualquer tecnologia existem formas de
divertimento e ainda mostrar que de forma ambiental e consciente podemos construir
ideias de brinquedos interessantes.
A Oficina REbrincar surgiu a partir da vontade de trabalhar a educação
ambiental, por meio da criação de brinquedos que serão feitos com materiais já
descartados (resíduos), que tem como intuito mostrar para as crianças e adultos que
há vida além das paredes da casa, que a divertimento além da alienação que celulares,
computadores, internet, promove.
Usando o reaproveitamento de materiais que costumamos jogar no lixo, criamos
brinquedos divertidos; resgatando a memória de adultos e fazendo com que as
crianças vivam novas experiências.

3- JUSTIFICATIVA
A implementação do Projeto, tem o intuito de estimular as pessoas em geral
uma nova forma de vê os materiais que seriam descartados, como matéria prima
oriunda dos resíduos, e , transforma-los em brinquedos. Visando a mudança de
comportamento na redução do consumo e reutilização dos materiais, incentivando a
criatividade e habilidade motora, e ainda, resgatando a memória lúdica, estreitando
mais os laços afetivos, sejam familiar ou da comunidade.
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4- OBJETIVO
Criar brinquedos a partir de materiais que já foram descartados e mostrar as
crianças que existem formas de reaproveitamento do material considerado "lixo".
5- METAS
A partir das Oficinas, confeccionar brinquedos de materiais já descartados
(resíduos) com a participação da população. Além de despertar a atenção das
crianças, fomentando ao reaproveitamento de materiais, principalmente os que já foram
descartados (resíduos).
6- PRODUTOS
Oficina de brinquedos com materiais que já foram descartados (resíduos). Todos
os materiais utilizados para criação dos brinquedos são obtidos por meio de doações.
7- METODOLOGIA
Durante o projeto foram desenvolvidas oficinas de brinquedos com materiais já
descartados (resíduos), com o intuito de serem entregues para crianças. O Projeto teve
inicio no segundo semestre de 2016, esta previsto sua continuação no segundo
semestre de 2017, foram convidados munícipes e segmentos religiosos. Realizadas
uma vez na semana, inicialmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente levou o
projeto, e com a participação de toda comunidade, foram incrementadas novas ideias.
8- PÚBLICO BENEFICIADO
O público diretamente beneficiado serão as escolas municipais e as crianças
carentes que receberão os brinquedos confeccionados. O público beneficiado
indiretamente serão os munícipes de modo geral, que serão capacitados como os
agentes multiplicadores.
9 - EQUIPE TÉCNICA
Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
10- VALOR
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Até o momento foram gastos somente com auxilio final para confecção dos
brinquedos, já que o intuito maior é o reaproveitamento.
Valor total até momento foram de R$ 300,00 utilizados para acabamento, fixação e
decoração.
11- PRAZO
A oficina de brinquedos com materiais que já foram descartados (resíduos), teve
inicio em 2016, e tem como meta a entrega dos brinquedos na semana do dia das
crianças do ano de 2017, comemorado em 12 de outubro.
12 - RESULTADOS
Ao final das oficinas, esperamos alcançar um numero significativo de
brinquedos, e acima de tudo, perceber a mudança de comportamento dos envolvidos,
visando a redução de resíduos e a reutilização de materiais descartados, frutos da
consciência ambiental. Até o momento já foram confeccionados 120 brinquedos.
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