
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.



PATINS ENGRAÇADOS

Material necessário:

Caixas de sapato sem a tampa, fita adesiva colorida.

Objetivos:

Estimular a coordenação motora ampla, equilíbrio, atenção e a estruturação 

espacial.



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

O primeiro passo é demarcar com a fita adesiva a saída e a

chegada em dois pontos no local onde se realizará a

brincadeira (sala, quintal ou corredor).
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IMPORTANTE CUIDAR PARA QUE A BRINCADEIRA SEJA REALIZADA EM 

LOCAL CUJO PISO APRESENTE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESLIZAMENTO 

DAS CAIXAS DE SAPATO, EVITANDO POSSÍVEIS ACIDENTES. 



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

As pessoas que estiverem participando da brincadeira ficam

lado a lado, na demarcação da “saída”. Cada participante

deverá ter duas caixas de sapato, que serão os patins.

Ao sinal do adulto, as crianças deverão escorregar até a linha

de chegada utilizando as caixas nos pés.

Vence quem chegar primeiro na linha demarcada como sendo

a chegada.

S
A

ÍD
A

C
H

E
G

A
D

A



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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