
RECREIO 

VIVO  

“Queremos que as escolas 

deixem de ser edifícios rodeados 

de cimento, estéreis, demasiado 

planos e arranjados, sem terra, 

árvores ou outros elementos 

naturais… queremos escolas e 

recreios que respeitem as 

necessidades motoras e 

simbólicas das crianças.” 

(Autor desconhecido) 

 

  Recreio Vivo... 

 

 Tem como intento promover junto 

da comunidade educativa uma  re-

flexão com vista à valorização e 

compreensão do recreio enquanto 

espaço de aprendizagem. 

 

 Atuará no sentido de reforçar                 

e/ou devolver às crianças o tempo 

e o espaço para o Brincar Livre na 

escola, através da reconfiguração 

do espaço e das práticas de su-

pervisão. 

 

 Será desenvolvido na escola e    

para a escola, tendo em conta 

as suas características e os   re-

cursos  disponíveis, visando, à 

partida, um envolvimento    pro-

ativo de toda a comunidade 

educativa. 

 

“(…) o recreio é o último reduto 

que a criança tem para      

brincar livremente.” 

(Carlos Neto) 



A Importância  

do Recreio 

 

 Espaço que promove o desenvolvi-

mento holístico e a aprendizagem  

motora, cognitiva, socioemocional e  

relacional das crianças. 

 

 Poderá ser a única oportunidade 

que as crianças têm para brincar  li-

vremente com os seus pares. 

 

 Espaço onde a criança pode brincar 

e jogar. As crianças mais ativas têm 

maior capacidade de  concentração 

e aprendizagem e a médio e a longo 

prazo, demonstram mais capacidade 

de terem sucesso, mais autoestima e 

maior capacidade de autorregula-

ção.  

Melhoramentos  

do Espaço do Recreio 

 

 Aposta no jogo, no brincar livre,       

investindo na reconfiguração dos re-

creios das escolas, criando assim es-

paços  atrativos para as crianças. 

 

 

 Criação de um grupo de trabalho 

que atue nesta área. 

 

 

 Averiguar junto dos alunos o que se-

ria para eles um recreio ideal.  

 

 

 Melhoria da qualidade de jogo 

(diversidade). 
 

 

Melhoramentos  

do Espaço do Recreio 

 

 Criação de áreas de convívio e re-

pouso mais calmas e acolhedoras. 

 

 Criação de jardins, para plantar e 

tratar os arbustos. 

 

 Melhoria do aspeto visual da escola 

com pinturas e esculturas. 

 

 Criação de um ambiente capaz de    

propiciar condições de estímulos  po-

sitivos e também elementos        possi-

bilitadores de integração entre as cri-

anças. 

 

 Criação de atividades alternativas 

de recreio para os dias de chuva. 


