
  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 015/2022  
 

Regulamenta o funcionamento e uso da 
Brinquedoteca da Faculdade Municipal de 
Palhoça. 

 
 

O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso 
de suas atribuições, considerando a deliberação e aprovação do Conselho em 
reunião no dia 19 de setembro de 2022 e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da brinquedoteca da FMP. 

CONSIDERANDO as atividades do Laboratório de Práticas Pedagógicas. 

CONSIDERANDO a política de extensão, conforme o PDI. 

 
R E S O L V E: 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Fica instituído o regulamento sobre o funcionamento e uso da 
Brinquedoteca da Faculdade Municipal de Palhoça que obedecerá ao disposto 
nesta Resolução. 
 

CAPÍTULO II 
DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS 

Art. 2º A Brinquedoteca é um Projeto de Extensão da FMP, vinculado à 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social (COPER). 

I - A Brinquedoteca é um projeto que contempla a Responsabilidade Social, da 

FMP;  

II - A Brinquedoteca possibilita o ensino e a pesquisa, servindo de espaço para o 

Laboratório de Práticas Pedagógicas, do Curso de Pedagogia, da FMP. 

Art. 3º São objetivos da Brinquedoteca: 

I - Atender crianças de 3 anos a 11 anos e 11 meses de idade, filhos (as) de 

acadêmicos (as), professores (as) ou funcionários (as) da FMP, e alunos do EJA, 

CEJA e cursistas das atividades de extensão; 



  

II - Proporcionar um espaço de livre brincar, que instigue brincadeiras,  atividades 

lúdicas, a expressão artística, a interação e a troca entre adultos e crianças, com 

foco na valorização da infância; 

III - Contribuir na formação acadêmica dos estudantes do Curso de Pedagogia, 

enquanto espaço para as práticas pedagógicas, do Laboratório de Práticas 

Pedagógicas do Curso de Pedagogia.  

 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 4º A Brinquedoteca terá a seguinte estrutura organizacional: 

I - Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social (COPER); 

II - Coordenação de Responsabilidade Social; 

III - Professor (a), responsável pela Brinquedoteca em cada período; 

IV - Estagiário (a) da Brinquedoteca; 

V - Secretaria (Apoio Acadêmico); 

VI - Agente de Serviços Operacionais (Pessoal da Limpeza). 

 

CAPÍTULO IV 
DAS COORDENAÇÕES 

Art. 5º As Coordenações irão desenvolver atividade de gestão. 

Art. 6º A escolha da Coordenação de Responsabilidade Social será feita pelo 

Coordenador da COPER e autorizada pelo CONFAP. 

Art. 7º Compete às Coordenações:  

I -  Fixar normas e procedimentos da política de funcionamento da Brinquedoteca; 

II - Fixar normas para o funcionamento do Laboratório de Práticas Pedagógicas 

dentro da Brinquedoteca; 

III - Avaliar e encaminhar para arquivamento o relatório semestral realizado pelos 

professores (as) responsáveis pela Brinquedoteca; 

IV - Tomar decisões quanto a problemas que venham a surgir e que não estejam 

contemplados pelo presente regulamento; 

V - Elaborar e publicar os editais de seleção de bolsista. 

CAPÍTULO V 
DO PROFESSOR (A) RESPONSÁVEL PELA BRINQUEDOTECA 

 



  

Art. 8º O professor responsável pela Brinquedoteca é aquele que permanecerá na 

Brinquedoteca durante o seu horário de funcionamento. 

Art. 9º São atribuições do (a) Professor (a):  

I - Cumprir as normas e procedimentos da política de funcionamento da 

Brinquedoteca; 

II - Auxiliar na fixação de normas para a Brinquedoteca e para o funcionamento do 

Laboratório de Práticas Pedagógicas; 

III - Fazer relatório semestral sobre as atividades desenvolvidas na Brinquedoteca; 

IV - Zelar pela segurança e direito das crianças que frequentam a Brinquedoteca; 

V - Orientar e acompanhar o trabalho do (a) bolsista na Brinquedoteca; 

VI - Avaliar o (a) bolsista; 

VII - Avaliar e descartar brinquedos e materiais inadequados para o uso na 

Brinquedoteca; 

VIII - Zelar pelo espaço, pelos materiais, pelos jogos, brinquedos e livros; 

IX - Manter o ambiente organizado, de forma criativa e construtiva; 

X - Registrar e agendar o uso da Brinquedoteca pelo Laboratório de Práticas 

Pedagógicas; 

XI - Receber e selecionar brinquedos e materiais doados para a brinquedoteca; 

XII - Avaliar e cobrar a limpeza do espaço; 

XIII - Receber professores e acadêmicos que vão fazer uso da Brinquedoteca 

enquanto laboratório de Práticas Pedagógicas; 

XIV - Incentivar o brincar e a construção do conhecimento; 

XV - Acompanhar as crianças quando alguma atividade for desenvolvida fora do 

espaço da Brinquedoteca, pelo Laboratório de Práticas Pedagógicas; 

XVI - Auxiliar as crianças, na hora do lanche, no banheiro e nas atividades da 

Brinquedoteca. 

XVII - O (a) professor (a) da Brinquedoteca poderá trabalhar sozinho na 

Brinquedoteca com no máximo 12 crianças, e nesta situação precisará de suporte 

(outra pessoa) para levar as crianças ao banheiro. 

Parágrafo único - É vedado ao professor (a) a responsabilidade pela alimentação 

da criança, seja pela compra de alimentos ou bebida, ou pelo fornecimento de 

utensílios (copo, talheres, papel toalha). 

 



  

CAPÍTULO VI 
DO (A) ESTAGIÁRIO (A) DA BRINQUEDOTECA 

 

Art. 10 O estagiário da Brinquedoteca é aquele que permanecerá na Brinquedoteca 

durante o seu horário de funcionamento. 

Art. 11 O estagiário é remunerado e é selecionado a partir de Edital lançado no site 

da FMP. 

Art. 12 São obrigações do (a) estagiário (a): 

I - Cumprir as normas e procedimentos da política de funcionamento da 

Brinquedoteca; 

II -  Incentivar o brincar e a valorização da infância; 

III - Fazer artigo semestral, temática: Brinquedoteca; 

IV - Zelar pela segurança e direito das crianças que frequentam a Brinquedoteca; 

V - Colaborar no desenvolvimento de atividades na Brinquedoteca; 

VI - Manter o ambiente organizado, de forma criativa e construtiva; 

VII - Auxiliar as crianças, na hora do lanche, no banheiro e nas atividades da 

Brinquedoteca; 

VIII - Zelar pelo espaço, pelos materiais, pelos jogos, brinquedos e livros; 

IX - Receber professores e acadêmicos que vão fazer uso da Brinquedoteca 

enquanto laboratório de Práticas Pedagógicas; 

X - Auxiliar no registro do uso da Brinquedoteca pelo Laboratório de Práticas 

Pedagógicas; 

XI - Auxiliar na avaliação e descarte de brinquedos e materiais inadequados para o 

uso; 

XII - Receber materiais doados para a brinquedoteca; 

XIII - Acompanhar as crianças quando alguma atividade for desenvolvida fora do 

espaço da Brinquedoteca, pelo LPP. 

XIV - O (a) estagiário (a) da Brinquedoteca poderá trabalhar sozinho na 

Brinquedoteca, com permissão da Coordenação e com no máximo 12 crianças, e 

nesta situação precisará de suporte (outro servidor) para levar as crianças ao 

banheiro. 

Parágrafo único - É vedado ao estagiário (a) a responsabilidade pela alimentação 

da criança, seja pela compra de alimentos ou bebida, ou pelo fornecimento de 

utensílios (copo, talheres, papel toalha). 



  

 

CAPÍTULO VII 
DA SECRETARIA 

Art. 13 A secretaria da Brinquedoteca corresponde ao Apoio Discente da FMP, que 

atende os acadêmicos da instituição de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.  

Art. 14 São funções da Secretaria: 

I - Organizar e arquivar os documentos referentes à Brinquedoteca; 

II - Realizar a matrícula semestralmente das crianças; 

III - Informar sobre as normas e procedimentos da política de funcionamento da 

Brinquedoteca; 

IV - Preparar documentações, como lista de presença, ficha de matrícula. 

 

CAPÍTULO VIII 
Do Horário de Funcionamento 

 

Art.15 O horário de atendimento da brinquedoteca está previsto de segunda a 

sexta-feira, nos seguintes períodos: 

Matutino: das 8h às 11h10; 

Noturno: das 18h50 às 22h. 

Art. 16 A Brinquedoteca cumpre o calendário acadêmico da FMP. 

 
 

CAPÍTULO IX 
Do Uso da Brinquedoteca 

 

Art. 17 A Brinquedoteca pode ser utilizada nas seguintes situações: 

I - Pelas crianças matriculadas; 

II - Pelo Laboratório de Práticas Pedagógicas do Curso de Pedagogia da FMP; 

III - Por visitantes credenciados;. 

Art. 18 É obrigatória a autorização do uso de imagem para a participação nas 

atividades realizadas pelo Laboratório de Práticas Pedagógicas, do Curso de 

Pedagogia da FMP. 

Art. 19 Os telefones de contato devem ser mantidos atualizados no cadastro da 

Brinquedoteca. 

 

 



  

CAPÍTULO X 
DO USO PELAS CRIANÇAS 

 

Art. 20 O Responsável pela criança, que irá frequentar a Brinquedoteca, deve ser 

acadêmico (a), professor (a) ou funcionário (a) da FMP. Inclui-se neste grupo 

também alunos do EJA, CEJA e cursistas das atividades de extensão; 

Parágrafo Único - É vedada a entrada da criança quando não acompanhada por 

responsável ou sem matrícula. 

Art. 21 Sobre a criança que frequenta a Brinquedoteca: 

I -  deve ter entre 3 anos e 11 anos e 11 meses de idade; 

II -  deve estar desfraldada; 

IV - Em caso de doenças transmissíveis e infecciosas, deverá permanecer em casa 

até plena recuperação, evitando o contágio para com as outras crianças; 

V -  Só poderá ficar na Brinquedoteca nos momentos em que o responsável estiver 

em atividade na da FMP; 

VI - A alimentação (comida ou bebida) durante o período de permanência na 

Brinquedoteca é de inteira responsabilidade dos responsáveis pela criança; 

VII - O responsável deve fornecer os objetos necessários para a permanência da 

criança no espaço da Brinquedoteca, como: utensílios para alimentação (talheres, 

copos, garrafas de água, pratos) e roupas adequadas à estação; 

VIII -  não pode levar para a Brinquedoteca brinquedos, livros ou outros objetos, a 

menos que tenham sido solicitados; 

IX - não pode pegar emprestado nenhum brinquedo, fantasia, livro ou qualquer 

outro item da Brinquedoteca para casa; 

X - faltar quatro dias consecutivos, sem justificativa, perderá a vaga na 

brinquedoteca. A vaga será preenchida pela próxima criança na lista de espera.  

Parágrafo único – Caso a criança não possa comparecer nos dias agendados, o 

responsável deverá comunicar a BRINQUEDOTECA com antecedência. Serão 

permitidas até três faltas consecutivas, se justificadas. Em caso de apresentação 

do atestado médico, as faltas serão abonadas. 

XI - A pedagoga e a estagiária manterão conversas com as crianças que falarem 

palavrões ou palavras de baixo calão, assim como se houver brigas, ofensas e 

bullying. Os pais serão comunicados. Caso o fato se repita três vezes, a matrícula 

será cancelada. 

 

 



  

CAPÍTULO XI 
DO USO PELO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Art. 22 O Laboratório de Práticas Pedagógicas é um indicador de avaliação do 

Curso de Pedagogia, segundo o MEC. O que justifica a sua necessidade e a 

parceria entre a Brinquedoteca e o LPP. 

Art. 23 Compete ao Laboratório de Práticas Pedagógicas:  

I - Conhecer a agenda das Práticas Pedagógicas, do LPP, na Brinquedoteca; 

II - Receber o planejamento das práticas pedagógicas e encaminhá-las para os (as) 

professores (as) responsáveis pela Brinquedoteca; 

III - Respeitar o funcionamento da brinquedoteca; 

IV - Respeitar o intervalo das crianças que frequentam a Brinquedoteca, no período 

matutino das 9h30 às 9h50 e noturno das 20h20 às 20h40; 

V - Manter o espaço limpo, conservado e organizado; 

 

CAPÍTULO XII 
DO USO POR VISITANTES 

 

Art. 24 Os Visitantes são as pessoas que não tem vínculo com a FMP, acadêmicos 

ou docentes de outras instituições, pessoas da comunidade e outros. 

Art. 25 O uso da Brinquedoteca por Visitantes é permitido mediante o cumprimento 

das seguintes regras: 

I - Se o visitante for criança, o responsável por ela deve permanecer na 

Brinquedoteca junto com a criança; 

II - Se o visitante for estudante de graduação ou professor é necessário permissão 

ou agendamento prévios;  

 

CAPÍTULO XIII 
DA MATRÍCULA PARA A BRINQUEDOTECA 

Art. 26 A matrícula é gratuita e deve ser feita semestralmente, no Apoio ao 

Discente. 

Art. 27 São oferecidas 25 vagas para o período da manhã e 25 vagas para o 

período da tarde e 10 vagas para a lista de espera, tanto matutino, quanto noturno.  

Art. 28 As matrículas podem ser realizadas até o preenchimento de todas as vagas. 

Art. 29 Os pais devem fazer a matrícula apenas para os dias da semana que estão 

frequentando a FMP. 



  

Art. 30 O responsável legal pela criança deve preencher a ficha de matrícula e 

autorizar o uso da imagem da criança e a participação da mesma nas atividades 

realizadas pelo Laboratório de Práticas Pedagógicas, do Curso de Pedagogia da 

FMP. 

Art. 31 Só poderão ser matriculadas crianças que possuírem comprovação do 

registro de vacinas atualizado. 

Art. 32 Para a matrícula é necessário apresentar a cópia dos seguintes 

documentos: documento de identidade ou CNH do responsável legal, documento 

de identidade ou certidão de nascimento da criança, comprovante de matrícula do 

responsável legal (para alunos da FMP), comprovante de residência e Registro de 

vacinas atualizados. 

 

CAPÍTULO XIV 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 33 Os casos omissos neste Regulamento devem ser resolvidos pelo 
Responsável pela brinquedoteca juntamente com a Coordenação da COPER.  
 

Art. 34 Esta resolução foi aprovada pelo CONFAP no dia 19 de setembro de 2022 e 
entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições e atos em 
contrário. 
 
Palhoça, 19 de setembro de 2022.  
 
 
 
 

Professor Me. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 


