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BRINCAR DE TUDO

Brincar com objetos diferentes

4 a 6 anos
As famílias receberam incentivo para proporcionarem
momentos de brincadeiras à criança com objetos não usuais.
VEJA O CARD E ASSISTA AO VÍDEO.
Ao desenvolver essa proposta, podem surgir
dúvidas por parte das famílias, como por exemplo:

1
2
3

POR QUE É IMPORTANTE BRINCAR
COM OS OBJETOS DE CASA?
Ao brincar com objetos de diferentes formatos que
possuímos em casa, possibilitamos à criança a elaboração
de combinações entre formas variadas. Ela pode perceber as
relações entre a vida dos adultos e a sua ou simplesmente se
divertir criando e recriando gestos e ações.
BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS, OU DITO
PEDAGÓGICOS, NÃO SÃO MUITO MELHORES?
Eles permitem um tipo de brincadeira mais dirigida, pois
já oferecem um contexto. Mas os objetos não usuais
possibilitam mais imaginação na elaboração da brincadeira.
Nessa forma de brincar, a criança também observa sua
capacidade transformadora pelas múltiplas combinações
que pode fazer.
DEVO SEPARAR ALGUNS OBJETOS PARA A CRIANÇA?
O interesse pelos objetos é parte fundamental da seleção.
Por isso, deve ser uma escolha conjunta e que leve em conta a
vontade da criança. Com o passar dos dias, é importante que
essa seleção seja trocada ou ampliada, pois, do contrário, a
criança perderá o interesse. A compreensão de que os objetos
não serão os “infantis” leva a criança a se interessar pela
diversidade de formatos, cores, peso e tamanho.

FICA A DICA
• Você pode incrementar essa proposta sugerindo

a construção de brinquedos que explorem o espaço
de diferentes formas, como construções altas,
compridas, de equilíbrio ou de diversas cores.

• Para que as crianças tenham momentos de troca,
você pode sugerir que sejam tiradas fotos delas
ao lado do que fizeram.

• Crie um grupo da classe no WhatsApp ou Facebook

e peça que postem fotos das brincadeiras criadas por
elas. Se as crianças de seu grupo não tiverem acesso à
Internet, poderão fotografar as construções feitas com
objetos como um registro para que lembrem a realização
e contem aos amigos quando as aulas retornarem.

PARA SABER MAIS
Clique nos links abaixo:
Criação de brinquedos
com objetos diferentes
Brincadeiras com
elementos da natureza

