
BRINCADEIRAS PARA 
FAZER EM CASA!!!

Prefeitura de Santo André

SE/DEIF 



Neste momento de crise (COVID 19) uma das melhores maneiras de nos

fortalecermos contra este inimigo é por meio de momentos em que as crianças

possam vivenciar situações lúdicas e educativa, possibilitando a descoberta de

novos conhecimentos.

Para isso disponibilizamos algumas dicas de brincadeiras para que todas/os

possam se divertir e aprender juntas/os!!!

Organizar a rotina valorizando a interação e as brincadeiras com as crianças é

importante para o desenvolvimento de cada uma delas.



A QUEDA DO CHAPÉU

Material necessário:
Um chapéu

(opção de ser realizada com um boné)

Objetivos:
Desenvolver agilidade, atenção prontidão de reação e coordenação motora.



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento

As pessoas que participarão da brincadeira deverão se

posicionar em círculo e cada uma receberá um número.

Em seguida, uma pessoa se colocará no meio do círculo

segurando um chapéu. Esta pessoa deverá jogar o chapéu

para cima e falar um número, quem tiver o número falado,

deverá pegar o chapéu antes que ele caia no chão.

Se a pessoa conseguir pegar o chapéu, será a próxima a

estar no centro do círculo, mas caso o chapéu caia, ela

ficará de fora da brincadeira.

A brincadeira continua com as pessoas se revezando no

centro do círculo e cantando outros números, até que todas

tenham participado.



IMPORTANTE!!!

Vibrem com o desempenho e as tentativas da criança,

independente do resultado que ela alcance.

Ao final da brincadeira reúnam-se para falarem de como foi

a brincadeira, as experiências e descobertas de cada

pessoa que participou.

Estimulem as crianças a falarem sobre o quê mais gostaram

e explorem outras formas de se fazer a brincadeira.

É POSSÍVEL FAZER EM CASA!!!
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