
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.



QUEBRA-CABEÇA PERSONALIZADO

Material necessário:

Papel, lápis ou caneta, materiais para pintar, cola e tesoura.

Objetivos:

Estimular a coordenação motora fina, concentração e a estrutura do desenho.



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

• O primeiro passo é conversar com a criança e explicar

que para a brincadeira acontecer será preciso um

desenho feito por ela. Pergunte se ela está disposta a

desenhar e, em caso afirmativo, continuem a brincadeira;

• Peça então, que ela faça um desenho da família ou de

algo que ela esteja gostando muito de fazer nestes dias

ou que gostaria de fazer. Se a criança pedir para

desenhar algo diferente daquilo que foi solicitado, não

tem problema, será uma escolha dela;



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

• Explique que o desenho será transformado em um

quebra-cabeça e para isso, ele precisará ser bem

colorido, preenchendo todos os espaços (procure não

deixar partes em branco);

• Terminado o desenho, cole-o em uma folha que seja mais

grossa (pode ser um pedaço de papelão, uma tampa de

caixa de sapatos), para que fique firme;



VAMOS COMEÇAR A BRINCADEIRA!!!

Desenvolvimento 

• Em seguida, faça marcações com um lápis no verso e

recorte;

• Terminado o recorte, embaralhe as peças e tentem

montar o quebra-cabeça, formando novamente o

desenho.



IMPORTANTE!!!

• Estimulem as crianças a falarem sobre o quê elas mais

gostaram e explorem outras formas de se fazer o quebra-

cabeça, como por exemplo procurar figuras em revistas ou

utilizar fotos.

• Guarde o quebra-cabeça em um saquinho ou envelope e

conforme for ficando fácil de montar, construa outros com peças

menores e cortes mais elaborados.

• 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.

É POSSÍVEL FAZER EM CASA!!!
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