
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.



O PINTINHO LÁ NO TELHADO

Material necessário:

Adulto e criança dispostos a se divertirem.

Objetivos:

Estimular a coordenação motora ampla, atenção, concentração, oralidade e 

ritmo.



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

• O adulto será o gavião e as crianças serão “os

pintinhos”;

• Ao som da música, os pintinhos permanecem perto do

adulto dançando no ritmo ou criando gestos conforme a

letra;

• Em determinado momento da música o adulto grita: “olha

o gavião” e os pintinhos saem correndo pela casa, sendo

que o adulto, “gavião”, deverá correr para pegá-los;

• Caso algum pintinho seja capturado pelo gavião deverá

ser colocado na “gaiola” (pode ser um sofá, um tapete) e a

brincadeira recomeça até que todos os pintinhos sejam

pegos.



VAMOS APRENDER A MÚSICA!!!

(Melodia da música Terezinha de Jesus)

O pintinho lá no telhado

Deu um passo e caiu no chão

Quebrou o bico

Entortou a asa

Foi pro hospital fazer operação

Seu pintinho tome cuidado

Que lá em cima tem uma gavião

Seu pintinho tome cuidado

Que lá em cima tem um gavião

OLHA O GAVIÃO

(nessa hora a criança corre e o adulto tenta pegá-la)

SE DESEJAREM, PODEM UTILIZAR OUTRAS MÚSICAS

Acompanhe a melodia 

em:

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZzJ3gqMK7uA

https://www.youtube.com/watch?v=ZzJ3gqMK7uA
https://www.youtube.com/watch?v=ZzJ3gqMK7uA


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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