
BRINCAR DE T UDO

APRENDER JUNTOS

As famílias receberam incentivo para proporcionar   
às crianças momentos de brincadeira em casa.

VEJA O CARD E ASSISTA AO VÍDEO.

Caso desenvolvam a proposta da brincadeira em casa,  
algumas dúvidas podem surgir, como por exemplo:

QUE OBJETOS DESPERTAM O INTERESSE DA CRIANÇA?

Brincar com alguns utensílios de casa, como potes, panelas  
ou telefone em desuso, pode favorecer muitas possibilidades 
de imitação e invenção por parte das crianças.

POR QUANTO TEMPO A CRIANÇA FICA ENVOLVIDA  
NA BRINCADEIRA?

Dependerá da curiosidade dela. Um telefone, por exemplo, 
pode motivar uma breve conversa; no entanto, muitas 
aprendizagens podem estar em jogo. As comidinhas 
que despertam tanto interesse podem ser enriquecidas 
quando a criança encontra alguém que lhe sugira novos 
preparos, solicita degustações ou emita opiniões sobre os 
sabores dos pratos preparados. Portanto, o que importa é 
se a experiência deixou evidente a curiosidade da criança,  
a imitação ou a interação.

OS ADULTOS DEVEM DIRIGIR A BRINCADEIRA  
OU DEIXAR A CRIANÇA LIVRE?

É muito importante que a criança explore os objetos ou 
crie seus enredos para as brincadeiras sem que os adultos 
interfiram o tempo todo nas ações. Contudo, a presença 
de alguém que fique curioso com as invenções, provoque 
conversas e dê continuidade a uma determinada brincadeira 
também pode enriquecer muito a experiência da criança.

CRIE UM GRUPO DA TURMA  
NO WHATSAPP OU FACEBOOK 

Se as famílias desejarem, podem encaminhar uma foto 
ou vídeo da criança brincando em casa com diferentes 
objetos. Caso elas não tenham acesso à Internet, sugira 
o registro com uma fotografia ou breve observação oral 
ou escrita da experiência para ser compartilhada no 
momento de retorno.

CRIE UMA GALERIA DE FOTOS 

Organizar uma galeria com as fotos das crianças  
e breves registros sobre as observações das famílias  
e dos professores pode trazer ricas possibilidades  
de interação.
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FICA A DICA

PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES

PARA SABER MAIS

Clique nos links abaixo:

Vídeo do professor Lino de Macedo

Reflexões do professor 

Formação nos municípios

https://vimeo.com/403397107/a7a18130fd
https://www.youtube.com/watch?v=JoEWVcMa7ts
https://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/mil-e-uma-noites-uma-aventura-de-faz-de-conta/
https://avisala.org.br/index.php/formacao-nos-municipios/observar-para-conhecer-e-documenta
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

