
BRINCAR DE T UDO

APRENDER JUNTOS

As famílias receberam incentivo para proporcionarem  
momentos de a criança brincar com diferentes temáticas, 
utilizando elementos da cultura local. 

VEJA O CARD E ASSISTA AO VÍDEO.

Ao desenvolver essa proposta, podem surgir dúvidas  
por parte das famílias, como por exemplo:

POR QUE É IMPORTANTE PARA A CRIANÇA BRINCAR 
COM ELEMENTOS DA CULTURA? 

Usar elementos da cultura no faz-de-conta é enriquecedor 
pela diversidade dos significados dos objetos, que remetem 
a situações variadas do cotidiano e possibilitam melhor 
compreensão do mundo em que vivemos.

DEVO ORGANIZAR A BRINCADEIRA PARA A CRIANÇA?

Organizar a brincadeira já é parte importante do jogo 
simbólico, pois muitas vezes as crianças gastam mais 
tempo na busca dos objetos, montando o cenário e criando 
personagens do que na brincadeira em si. O adulto pode 
auxiliar com sugestões ou oferecendo objetos.

AS CRIANÇAS PODEM TRAZER OUTRAS NARRATIVAS, 
DISTANTES DE SUA VIDA?

Às vezes as crianças incluem um personagem ou parte de 
um enredo retirado de um livro no meio dessa brincadeira 
de cenas do cotidiano. Esta mistura de narrativas é 
perfeitamente possível e faz parte do jogo simbólico.

•  É bom sempre lembrar que o fato de ler histórias  
para crianças ajuda a enriquecer as brincadeiras.

•  Pergunte aos familiares o que acharam mais 
interessante nas cenas que presenciaram durante  
as brincadeiras.

•  É necessário pensar em como oferecer essa proposta 
de brincadeira às famílias sem acesso à internet em 
casa. Lembre-se que desenhar cenas das brincadeiras 
ou tirar fotos com celular possibilita que as crianças 
contem a experiências aos amigos, quando as aulas 
retornarem, a partir desses registros. 
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FICA A DICA

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES

PARA SABER MAIS

Clique nos links abaixo:

Importância do brincar para a criança

Mil e Uma Noites – uma aventura de faz de conta

Possibilidades de brincar - Boi de Pedra

https://vimeo.com/420435899/d672ffe846
https://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/o-brincar-e-o-professor-de-educacao-infantil/
https://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/mil-e-uma-noites-uma-aventura-de-faz-de-conta/
https://territoriodobrincar.com.br/videos/boi-de-pedra/
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

