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INDICAÇÃO Nº 1307/19 
  

 

 
INDICAÇÃO 

 
  
 

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, junto à Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, para que providencie a instalação de um parque infantil nas Escolas 
Municipais: David Coelho dos Santos, no bairro Barreira e Escola Municipal Silvia 
Bittencourt Bath Rosas, no bairro da Volta do Umbigo. 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O parquinho escolar proporciona o desenvolvimento de habilidades. A instalação de 
um parque infantil nas escolas municipais acima citadas, irá proporcionar às crianças um 
espaço para o desenvolvimento das habilidades motoras e sociais que serão usadas pelas 
crianças ao longo da vida. O parquinho na escola não é apenas um lugar para brincar, a 
hora do parquinho é um dos momentos mais esperados pelos alunos; principalmente os 
alunos menores. 

 “Brincar não é apenas uma maneira que a criança encontra para extravasar toda sua 
energia, é por meio dos jogos e das situações que cria – sozinha ou em companhia dos 
amiguinhos – que ela tenta entender o mundo à sua volta”. As cores, o lúdico e as novas 
descobertas que esse produto proporciona fazem parte do cotidiano da educação infantil. 
Há um mundo inteiro a ser descoberto e cada novo dia traz novidades. 

O ato de brincar na primeira infância é cada vez mais valorizado, já que, mais que 
diversão, esse é um momento de novos aprendizados pedagógicos, motores e sociais. 
Não é à toa que a hora do recreio é uma das mais aguardadas pelas crianças – ela 
representa um momento de liberdade, exploração de espaços e sensações, além de 
novas amizades e outros pontos. 

 
        

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de maio de 2019. 
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