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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 03/2022 
 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento Interno 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, CONSIDERANDO: 

 

 O artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, que trata do desenvolvimento infantil e 

o direito de brincar; 

 A Lei nº 8.069/1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

 O inciso IV do Art. 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), segundo o qual toda 

criança e adolescente tem direito a liberdade e isso inclui “brincar, praticar esportes e divertir-

se”. 

 Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que proíbe a venda e fabricação de armas de 

brinquedo. 

 A Norma Brasileira 11.786, que trata da segurança do brinquedo; 

 A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que regulamenta a publicidade infantil; 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional 2020 a 2024, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento da Ludoteca da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI), 

constante no Anexo Único da presente Resolução.  

  

Art.2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

Publicada em 24 de janeiro de 2022. 

 

 

Itabuna – Bahia, 24 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

 Aprova o  Regulamento da Ludoteca da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(FASAI). 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DA LUDOTECA DA  

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS  

 

Art. 1° O presente Regulamento rege a Ludoteca da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 2° A Ludoteca FASAI desenvolve atividades de forma lúdica de ensino a partir de uma abordagem 

interdisciplinar, com ênfase na aprendizagem, realizando um trabalho psicopedagógico, psicológico e 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

 

Parágrafo Único. A Ludoteca FASAI tem como objetivo prover o apoio aos filhos dos discentes, 

docentes e dos colaboradores administrativos, promovendo um lugar de acolhimento direcionado à 

criança, espaço lúdico, recreativo e aconselhamento aos pais.  

 

 

CAPÍTULO II  

DA COMPOSIÇÃO, DO PERFIL, DO SIGILO, DA COMPETÊNCIA E DAS 

ATRIBUIÇÕES DA LUDOTECA 

 

Art. 3°   A Ludoteca FASAI é composta pela seguinte equipe profissional: 

  

I – Neuropsicopedagogo, que será seu coordenador. 

II – Assistente de ludoteca. 

 

Seção I 

Do Perfil Profissional  

 

Art. 4° Os profissionais que fazem parte da equipe da Ludoteca deverão: 

 

I – Manter sigilo sobre a problemática apresentada pelas crianças e pais que procuram pela Ludoteca; 

II – Realizar a recreação somente e estritamente dentro da FASAI para filhos dos colaboradores, 

docentes e/ou discentes; 

III – Possuir o perfil comprometido com suas funções, envolvendo-se com responsabilidade, discrição 

e ética; 

IV – Ter sensibilidade para compreender as dificuldades apresentadas durantes o período de vivência 

da criança e capacidade para intervir. 

 

Seção II 

Sigilo profissional  

 

Art. 5° As atividades da Ludoteca, quando executados por profissionais da área de Psicopedagogia, 

Neuropsicopedagogia, Psicologia e Pedagogia, serão registrados em formulários específicos 
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elaborados pelos profissionais do setor, respeitando os momentos de estimulação, recreação 

individuais e grupais e o critério de sigilo profissional e conforme o Código de ética de cada 

profissional responsável. 

 

Art. 6° Os relatórios cognitivos das crianças serão de acesso exclusivo dos psicopedagogos, dos 

neuropsicopedagogos, dos psicólogos e dos pedagogos que atuem como profissionais da Ludoteca e 

serão arquivados. 

 

Parágrafo Único. Em casos excepcionais, outros profissionais da Instituição terão acesso às 

informações confidenciais, se autorizado pela Coordenação da Ludoteca e com o fim de 

acompanhamento à equipe de trabalho ou usuário. 

 

Seção III 

Das Competências e das Atribuições dos Profissionais da Ludoteca  

 

Art. 7° Cada profissional da Ludoteca é responsável por promover a estimulação cognitiva, 

psicomotricidade, socialização, emoção e sentimento por meio de:  

 

I – Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

II – Atividades recreativas, educacionais e lúdicas; 

III – Orientação de Pais; 

IV – Psicologia; 

V – Psicopedagogia. 

 

Art. 8º O profissional da Ludoteca centra-se na qualidade de tempo da criança. 

 

Art. 9º O profissional da Psicologia deve atuar com orientação aos pais, que consiste em um 

atendimento breve e focal partido da demanda apresentada. 

 

Parágrafo Único. O atendimento da Ludoteca se estende aos filhos dos alunos, professores e 

funcionários. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS DA LUDOTECA 

 

Seção I 

Da Finalidade 

  

Art. 10 A Ludoteca tem por finalidade precípua orientar e realizar recreação dos filhos dos alunos, 

professores e funcionários da Faculdade Santos Agostinho de Itabuna. 

 

Parágrafo Único. Para os casos que se fizer necessário um atendimento mais especializado para certas 

demandas apresentadas durante a recreação, a Ludoteca deverá sugerir o devido encaminhamento para 

profissionais internos e externos. 
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Seção II 

Do Objetivo Geral 

 

 

Art. 11 A Ludoteca tem o intuito de auxiliar os filhos dos colaboradores e discentes da instituição 

enquanto eles realizam as suas atividades institucionais, orientando e promovendo atividades lúdicas 

e recreativas com as crianças, com supervisão assistida e direcionada para o trabalho cognitivo e de 

socialização. 

 

 

Seção III 

Dos Objetivos Específicos  

 

Art. 12 São objetivos específicos da Ludoteca: 

 

I – Acompanhar as crianças de forma lúdica, visando o desenvolvimento de competências e habilidades 

cognitivas e sociais, acompanhando o desempenho: 

II – Compreender que toda criança é um ser único e singular, tendo em vista a importância do espaço 

de brincar para o desenvolvimento da criança; 

III – Promover um ambiente acolhedor, a fim de estimular afetividade e fortificação dos laços; 

IV – Auxiliar nas demandas de vida diária do desenvolvimento das crianças assistidas; 

V – Criar espaços de reflexão, por meio das brincadeiras direcionadas em grupo, sobre as necessidades 

sociais e emocionais; 

VI – Realizar orientação psicopedagógico e psicológica emergencial, por meio de aconselhamento, 

aos pais. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ATUAÇÃO DA LUDOTECA 

 

Art. 13 A Ludoteca realiza suas intervenções considerando quatro eixos fundamentais: 

 

I – Apoio emocional; 

II – Orientação parental aos corpos discente, docente e técnico administrativo; 

III – Pesquisa do desenvolvimento infantil; 

IV – Recreação ativa e passiva. 

 

 

Seção I 

Do apoio emocional 

 

Art. 14 No que se refere ao apoio emocional, a Ludoteca atuará no sentido de estimular a criança 

assistida a: 

 

I – Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos; 

II – Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais 

participa; 
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III – Explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos; 

IV – Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social; 

V – Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras; 

VI – Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.  

 

 

Seção II 

Da orientação parental ao corpo discente, docente e técnico administrativo 

 

 

Art. 15 Aos pais será explicitado o motivo real das atitudes e comportamentos infantis que expõem 

para, a partir desse cenário, as orientações sejam direcionadas aos responsáveis.  

 

§1º Neste processo, haverá três principais fases que são observadas e analisadas: 

 

I – Função do comportamento infantil;  

II – Comportamento dos pais perante comportamento da criança;  

III – Orientações aos pais de acordo com o observado. 

 

§2º No que se refere à orientação parental, serão consideradas as seguintes diretrizes: 

 

I – A Ludoteca é um espaço de uso quando os pais se encontram numa situação inesperada que 

compromete, parcialmente, a sua presença em atividades laborais ou educacionais desempenhadas na 

instituição.  

II – Caso seja o motivo não emergencial, deverá o responsável agendar com antecedência a 

permanência da criança no espaço da Ludoteca, para o melhor planejamento e funcionamento do setor.  

  

 

Seção III 

Da pesquisa do desenvolvimento infantil 

 

 

Art. 16 O Desenvolvimento Infantil é parte fundamental do desenvolvimento humano, sendo 

considerado como um processo ativo e único de cada criança, expresso por continuidade e mudanças 

nas habilidades motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente 

mais complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel social. 

 

 

Seção IV 

Da recreação ativa e passiva 
 

 

Art. 17 Haverá planejamento de atividades e brincadeiras que possibilitam a construção do 

conhecimento em diversos contextos: socialização, autonomia e identidade, arte e movimento, música, 

atividades lúdicas (jogos, brinquedos e brincadeiras), literatura infantil, cultura, meio ambiente, 

higiene, prevenção, conforme os eixos temáticos. 
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Seção VI 

Dos relatórios 
 

Art. 18   A partir das atividades desenvolvidas pela Ludoteca, serão elaborados relatórios informativos 

para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos acompanhados, podendo disponibilizá-los 

relatórios para a Direção da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DA LUDOTECA 

 

 

Art. 19 A avaliação das ações desenvolvidas pela Ludoteca será realizada em conjunto com a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), tendo em vista a necessidade de avaliar o nível de satisfação 

dos usuários e propor ações de melhoria na Instituição. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela coordenação da Ludoteca FASAI, de 

acordo com as diretrizes e as políticas fixadas pela Direção, observando-se sempre a legislação 

correspondente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 21 O presente Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação, por Resolução do Conselho 

Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

Itabuna – Bahia, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
 


