
BRINCADEIRAS PARA 
FAZER EM CASA!!!
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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.



PÉ COM PÉ

Será necessário:

Um adulto e uma criança dispostos a brincar e se divertir, música para dançar.

Objetivos:

Proporcionar um momento prazeroso, com ritmo e afetividade.



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

• Primeiro passo é escolher uma música tranquila e que a

criança goste de cantar;

• Descalços, de frente um para o outro, criança e adulto, a

criança subirá nos pés do adulto;

• O adulto deverá segurar a criança e, ambos, andarão pelo

ambiente cantarolando a música escolhida;



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

Possibilidades de variações:

(a) explorar diferentes ritmos;

(b) andar mais rápido ou mais lento;

(c) cantando mais alto ou mais baixo;

(d) terem vários pares e se fazer uma corrida;

(e) Utilizar obstáculos a serem transpostos, como almofadas,

cadeiras, entre outros objetos da casa.

Basta usar  a criatividade!



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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