
 MOBILIÁRIO INFANTIL INTERATIVO 

Kit Quadro 

Sônia Schrier de Resende1 

Patricia Oliveira Guimarães2 

Gabriela Mafra Barreto3 

Mozart Vidigal4 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 

Resumo 

Este projeto de extensão trata-se do desenvolvimento de protótipos de mobiliários 

infantis que possuam caráter interativo que possam servir de equipamentos de estímulo 

ao aprendizado, para serem usados em brinquedotecas de instituições que desenvolvem 

projetos sociais infantis e em escolas públicas necessitadas deste equipamento e que 

tenham um trabalho voltado para este uso. O Kit quadro foi projetado para exercer 

múltiplas funções em um único móvel. Foram propostas três atividades lúdicas, sendo 

estas acessíveis  para diversas faixas etárias, uma vez que a Fundação Dom Bosco - 

Local onde serão feitas as doações - presta serviços a crianças, adolescentes e adultos 

com deficiência mental, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social 

da cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Por ser um mobiliário interativo e 

elaborado para pessoas que possuem um lado criativo muito aflorado, as atividades 

propostas são teatro, teatro de fantoches e desenho/escrita, além das atividades 

subentendidas, como o reconhecimento e aprendizado das proporções geométricas e a 

correlação do formato do mobiliário com um castelo fictício para a realização de 

brincadeiras explorando a criatividade e o ilusório dos usuários, para que isso ocorra. 

Foram usadas formas geométricas e conceitos já conhecidos, blocos de construir, cores 

primárias e secundárias reconhecidas e presentes nos desenhos e atividades feitas por 

eles. 
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