A Zastras Educação oferece
soluções lúdicas para o universo infantil.
São milhares de brinquedos, jogos, livros,
fantasias e materiais artísticos, das melhores marcas
nacionais e importadas, para solucionar suas demandas.
Oferecemos o mix de produtos ideal e
personalizado para montar sua brinquedoteca.
Desenvolvemos produtos exclusivos, inéditos no Brasil
e perfeitos para adoção como material didático e
paradidático, totalmente alinhados com o BNCC.
Realizamos os melhores eventos e feiras de produtos infantis
Link seu site conosco e proporcione benefícios para sua comunidade
Fale conosco e vamos encontrar
a solução perfeita para as suas necessidades!

Acesse nosso site www.zastras.com.br
ou visite uma de nossas lojas!
Para saber mais ligue (11) 3706-1470
ou mande um e-mail para
educa@zastras.com.br

Brincar é essencial
Brincar é uma atividade inerente ao ser humano. Durante a infância, ela
desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico, emocional e intelectual do futuro adulto. É através da brincadeira que os pequenos descobrem o mundo e aprendem a interagir com ele. O lúdico
está presente em todas as atividades da criança porque sendo ela naturalmente curiosa, se sente fascinada pelo ambiente que a rodeia. Assim,
toda e qualquer ação desempenhada pela criança é uma possibilidade
de aprendizagem e o ato de brincar faz parte desse processo.
Ainda recém-nascida, a criança estabelece uma relação lúdica com as outras pessoas, principalmente com os pais. São eles os primeiros a brincarem e estimularem os sentidos do bebê, criando uma ligação entre ele
e o mundo. Depois de alguns meses, o recém-nascido começa a se interessar por objetos e a introduzi-los em suas brincadeiras. No início, brinca
sozinho, depois, passa a brincar com quem estiver disposto, adultos ou
crianças. Assim, a criança aprende a se relacionar, compartilhar objetos,
se comunicar e expressar suas ideias e sentimentos. Descobre também o
prazer de cantar, dançar, desenhar, representar, além de desenvolver o
raciocínio, a linguagem e a criatividade.
Ao brincar, a criança reproduz o universo dos adultos e das relações humanas e, ao mesmo tempo em que a brincadeira oferece um campo para
exercer a fantasia e criar seu mundo particular, também reproduz nela
suas atividades rotineiras e conflitos diários, ou ainda, suas dificuldades
de adaptação e relacionamento. A brincadeira é o primeiro laboratório da
criança, um tempo e lugar seguros para experiências.
É importante lembrar que, de maneira geral, é durante a brincadeira que
os pais podem ter momentos de qualidade com seus filhos. Brincar com
eles reforça os laços afetivos e faz a criança se sentir amada, prestigiada
e desafiada.
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Além disso, brincadeiras tradicionais, que são transmitidas de geração
em geração há dezenas de anos, são essenciais para a preservação da
cultura local e uma fonte de aprendizado extremamente rica: não é apenas a mecânica de um determinado jogo ou história que é ensinada; é a
maneira como aquela comunidade entende o mundo que se manifesta
ao seu redor, sendo possível perceber diferentes realidades e contextos
socioculturais nas brincadeiras infantis.

Nos dias de hoje, o desejo pelo lúdico continua presente,
apesar de todas as atribulações da vida moderna. Atualmente as crianças vão mais cedo à escola, que por sua vez acelera
seus programas e currículos. A infância, em alguns casos, é
encurtada, quase como se fosse uma exigência da sociedade
em que vivemos. A brincadeira, tão importante para a saúde
mental do ser humano, é abandonada ou colocada em segundo plano. Muitas vezes, os pequenos são precocemente
submetidos a situações que não consideram o seu nível de
aprendizado e levados a cumprir tarefas que não compreendem para alcançar o desempenho esperado. O processo de
aprendizagem, que deveria ser estimulante, muitas vezes torna-se desinteressante e compromete a espontaneidade infantil, reduzindo ainda a capacidade da criança de descobrir
sua personalidade e futuramente encontrar uma vocação.
Por isso, pensar a brincadeira na vida do seu filho é tão importante quanto pensar a alimentação dele: potencializa
suas qualidades e estimula o autoconhecimento enquanto
garante diversão.
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A arte de ensinar
e aprender
A aprendizagem de qualidade é uma meta que deve ser perseguida incansavelmente e como um dos instrumentos para que esse objetivo
seja alcançado, foi desenvolvida a Base Nacional Comum Curricular ou
BNCC. Essa base é um conjunto de diretrizes que regulamenta quais são
as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras,
públicas e particulares, para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.
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De acordo com o BNCC, a aprendizagem se dará pelo desenvolvimento
orgânico e progressivo de dez competências gerais, cada uma definida
como um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
que ajudem na resolução dos problemas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e das demandas do mundo do trabalho.

Na educação infantil são construídas as bases fundamentais do aprendizado, e devem ser garantidos às crianças os direitos de aprendizagem e desenvolvimento – Conviver, Brincar, Participar, Expressar-se,
Explorar, Conhecer-se, – dentro dos cinco campos de experiência previstos nessa fase:
O eu, o outro e o nós;
Corpo, gestos e movimentos;
Traços, sons, cores e formas;
Escuta, fala, pensamento e imaginação;
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Os objetivos esperados em cada um dos campos acima, são ainda divididos em três faixas etárias: Bebês (0 a 18 meses), Crianças bem pequenas
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e Crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses).
Na fase seguinte, o Ensino Fundamental, as crianças com mais de 6 anos
de idade são apresentadas às áreas do conhecimento como as conhecemos, divididas em Linguagem, Matemática, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas, com objetivos divididos do primeiro ao nono ano do
Ensino Fundamental, evoluindo para o Ensino médio.
O objetivo final é uma formação humana de excelência e a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Dentro deste cenário, os livros e brinquedos educativos Zastras foram
desenvolvidos como uma importante ferramenta complementar para a
educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, dando aos
pais e educadores os melhores instrumentos para estimular os pequenos
a atingir os objetivos definidos e estimular todo seu potencial estabelecendo uma base sólida para os anos seguintes de sua formação.
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Nosso objetivo é utilizar o ato de brincar
como uma ferramenta de aprendizagem,
para desenvolver de forma natural as habilidades
essenciais para a formação das crianças.

Convivência
(conviver + brincar)

Participação
(participar + expressar-se)

Respeitar as diferenças que os colegas apresentam, sejam
elas comportamentais, físicas ou culturais é essencial para
que a criança possa aprender os limites do próprio espaço
e a importância de suas opiniões, de forma a crescer como
um adulto empático e altruísta. Brincadeiras são essenciais
nesse momento, pois apresentam a oportunidade de ensinar
à criança novos gestos e formas de se relacionar através de
movimentos corporais além da fala.

Explorar para
conhecer
(explorar + conhecer-se)

Mostrar para a criança o poder
de suas opiniões e ensiná-la
a opinar com propriedade
ao expressar o que pensa.
É através da participação
que a criança poderá
aproveitar a convivência com
familiares e colegas, bem
como os ambientes escolar
e doméstico. Brincadeiras
podem ser úteis também
nesse pilar, ao ensinar de
forma lúdica novas palavras
e sentimentos que facilitarão
à criança expressar seus
pensamentos e entender o
pensamento do outro.

Apresentar para a criança
novas possibilidades de sons,
cores, movimentos e lugares
desperta nela o senso de
autodescoberta e autonomia
e o interesse de exploração de
novas possibilidades em diversas
áreas. Alimentar a curiosidade
da criança permite que ela
aprenda a dar novos usos para
gestos, palavras e objetos, além
de desenvolver sua capacidade
artística para expressar com
maior cuidado e propriedade
suas emoções e opiniões.
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A representação do universo dos adultos e a brincadeira ajudam a criança
a interpretar o mundo em que vive, desperta a imaginação,
desenvolve o pensamento abstrato e as prepara para o futuro.
Através de experiências a criança desenvolve a criatividade ao descobrir novas
possibilidades, ideias e capacidades de criar, produzir e inventar coisas novas.
O ato de ler desenvolve habilidades de leitura, aptidão muito importante para
a ampliação do vocabulário da criança e o estímulo da curiosidade, além de criar
interesse por mais conhecimentos e idiomas.
Realizar movimentos como pular, pintar, escrever, correr, manipular pequenos
objetos, montar quebra-cabeças ou brincar com certos jogos, entre outras
atividades, desenvolve sua capacidade motora.
Conteúdo que envolva formas, cores e tamanhos
estimula a capacidade de associação através de livros e brinquedos.
Jogos coletivos e livros de histórias ajudam no
desenvolvimento das habilidades socioemocionais, muito importantes
na formação do ser humano e que impactam diretamente na aptidão
de lidar com as próprias emoções e preparar a criança para a fase adulta.
Compartilhar livros ilustrados com uma criança e ler para ela ou em conjunto,
estimula o gosto pela leitura, o aprendizado linguístico e a busca de
novos conhecimentos.
A descoberta de novas palavras e seus significados amplia o vocabulário
e melhora a comunicação.
Os jogos inteligentes desenvolvem o raciocínio lógico ao estimular a compreensão e
integração de informações, proporcionando mais rapidez na resolução de problemas.
Os estímulos sensoriais refinam gradual e continuamente
os cinco sentidos da criança em desenvolvimento.
Experiementar novas formas de expressão desenvolve habilidades artísticas
através de desenhos, pinturas, danças, músicas e outras artes.
Com as brincadeiras em grupo as crianças aprendem a socializar e
a entender a importância de compartilhar.

Bebê

1 ano e 11 meses)
A explosão dos sentidos!
(0 a

O bebê aprende por meio dos sentidos, portanto nesta fase é importante
que os bebês sejam bastante estimulados a se movimentar e a trabalhar a
percepção com o uso de brinquedos e livros com formas, cores, texturas
e sons moderados. Brincar com ele é a melhor forma de ajudá-lo a entender o mundo ao seu redor.
Também é o momento da criação e fortalecimento dos laços afetivos e
do desenvolvimento emocional do bebê. Ler para a criança nesta fase
trabalha a construção da relação entre o bebê e os pais, iniciando, assim,
o desenvolvimento socioemocional da criança.
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Pequeninos

11 meses)
O mundo voltado para dentro
(2 a 4 anos e

A partir dos 2 anos de idade a criança começa a ver a si mesma como
o centro de seu mundo e não compreende o significado nem a importância de dividir e compartilhar. Agora ela já caminha com desenvoltura
suficiente para investigar o mundo, ainda novo e cheio de mistérios.
É um período de crescimento acelerado e por isso é importante manter
a continuidade do desenvolvimento socioemocional iniciado na fase anterior, sem esquecer da coordenação motora e dos estímulos sensoriais.
Nesse período, é necessário dar mais atenção ao desenvolvimento da
capacidade de associação e estimular o despertar da imaginação. Além
disso, incrementar as ferramentas de comunicação e vocabulário são fundamentais, assim como ensinar a noção de causa e consequência.
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Grandinhos
11 meses)
Conquistando o mundo!

(5 a 7 anos e

O desenvolvimento dos 5 aos 7 anos é marcado pela conquista do mundo, pela intensidade e pelo prazer de descobrir a própria independência.
É importante apostar nos brinquedos que estimulam o raciocínio lógico
com conceitos matemáticos e nos livros, uma vez que é nessa fase que
o gosto pela leitura se consolida. Portanto, a presença de livros no cotidiano da criança fará toda diferença na sua capacidade de comunicação.
Também devemos incentivar as brincadeiras que trabalhem as emoções de
forma lúdica, dando continuidade à aprendizagem socioemocional da criança. Nesta fase, ela possui seu próprio mundo de faz de conta, e ações do
cotidiano podem capacitá-la para o desenvolvimento da autonomia. Buscar
aprimorar as habilidades artísticas pode ajudar bastante nesse aspecto.
Nesta idade, é importante estimular também o aperfeiçoamento da coordenação motora e da capacidade de associação.
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Garotada
(8 a 10 anos e

11 meses)
Racionalizar e abstrair
Nesse período, as crianças passam a racionalizar os seus sentimentos e
suas crenças, desenvolvendo formas de responder com mais clareza aos
problemas cotidianos e questões ligadas ao funcionamento do mundo.
O pensamento lógico é fortalecido e a criança é capaz de abstrações mais
complexas. Assim, é necessário que seus brinquedos acompanhem esse
crescimento e envolvam a experimentação de novos temas.
As interações com o mundo e com outras crianças são importantes para
ajudá-las a lidar com as emoções e resoluções de conflitos, além de ensiná-las a gerenciar objetivos e ter controle emocional quando confrontadas com dificuldades.
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LIVROS • BRINQUEDOS • JOGOS • FANTASIAS • MATERIAIS ARTÍSTICOS

A solução lúdica para
o desenvolvimento infantil!

