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OFÍCIO Nº. 016/2023 

 
Miraselva, 23 de março de 2023. 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos respeitosamente a fim de requerer a Vossa Excelência que 

empenhe esforços e interceda, através de emendas parlamentares ou junto aos órgãos competentes, por recursos 

a serem usufruídos na construção de uma quadra esportiva coberta no CMEI Reino Pequenino, localizado no 

município de Miraselva.   

 

 Ressalta-se que, conforme informações do portal Impulsiona, vem crescendo a percepção da importância 

das atividades recreativas e da Educação Física na Educação Infantil. Aliás, jogos e brincadeiras se caracterizam 

como formas eficazes de se trabalhar nessa faixa etária e, enquanto os competitivos ajudam a criança a lidar com 

vitórias e derrotas, os cooperativos estimulam a parceira e o respeito. Ademais, consoante ao artigo veiculado no 

site da UniBrasil, é nessa área do conhecimento que as crianças se desenvolvem físico, social e emocionalmente, 

abrangendo ainda outras esferas:    

 

1) Disciplina: A prática de esportes e atividades físicas, desde a idade escolar, contribui para compreensão 

da necessidade de disciplina e respeito ao próximo para viver em sociedade.  

2) Trabalho em equipe: promovido através do contato com outras crianças enriquece as relações e 

possibilita que entendam outros valores, a exemplo da solidariedade.  

3) Personalidade: Desenvolve a autoestima, o caráter e a confiança.  

4) Desenvolvimento das habilidades motoras: também melhora a postura corporal.   

 

Destaca-se, portanto, que a construção de uma quadra permitirá que a equipe pedagógica promova maior 

variedade de atividades recreativas e esportivas, em diversas modalidades, impactando diretamente na formação 

intelectual e cidadã das crianças, além de contemplá-las no âmbito de uma vida saudável. Substancial mencionar 

ainda que o espaço será adequado para protegê-los contra o sol, a chuva e o vento. 

 

Sendo o que nos apresenta para oportunidade, renovamos os protestos de estima e de consideração.  

___________________________ 
NIVALDO FRANCISCO FERREIRA 

VEREADOR 
___________________________ 

ROBERTO FERREIRA 
VEREADOR 

A/C DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR: 
LUIZ NISHIMORI 

DEPUTADO FEDERAL 
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