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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 educativas,

mas que lhes proporcionem o contato com a leitura, mediante a descoberta ou aprofundamento de

novos conhecimentos.

Para auxiliar estamos disponibilizando algumas brincadeiras para que as crianças e seus familiares

possam ler e, a partir da descrição de cada uma delas, consigam brincar, fazendo deste um momento

de interpretação, aprendizado e diversão para todas/os.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



Brincadeira: Abelhinha

• Várias duplas brincam.

• A brincadeira consiste em defender uma/um colega, por exemplo, são três duplas brincando: João
e Maria, Ricardo e Júlia, Kátia e Beto. Supondo que Beto inicie a brincadeira, ele deverá falar:
"Abelhinha voou, voou e na boca de João pousou".

• Imediatamente, Maria (par de João) deverá dizer: "Na boca de João mesmo não, na de Júlia".

• Então, Ricardo deverá defender Júlia da mesma forma.

• Dessa maneira, cada pessoa que ouvir o nome da pessoa que é sua dupla, deverá defendê-la
com essa mesma frase e apontar para outra pessoa.

• Quem se atrapalhar e não conseguir responder certo ou a tempo, sairá da brincadeira junto com a
sua dupla.

• Ganhará a dupla que ficar até o final e não sobrar nenhuma outra.

https://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/brincadeiras_locais_fechados_1.shtml



Brincadeira: Abelhinha

https://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/brincadeiras_locais_fechados_1.shtml

Abelhinha voou, 

voou e na boca da 

Paula pousou. 

Paula

Na boca da Paula

mesmo não, na de 

Pedro

Pedro



VOCÊ SABIA...

Que estimular as/os filhas/os a brincarem é fundamental para o seu 

desenvolvimento? Isso porque além de um momento de recreação, as crianças 

também aprendem habilidades essenciais para o crescimento. 

Texto obtido em:

https://delas.ig.com.br/filhos/dia-das-criancas/2014-09-18/a-importancia-das-

brincadeiras-em-familia-na-vida-da-crianca.html

QUER SABER 

MAIS?

Importante:

Embora o trecho cite “as/os filhas/os” 

a ideia envolve todas as crianças e 

seus responsáveis que convivem no 

mesmo ambiente.

https://delas.ig.com.br/filhos/dia-das-criancas/2014-09-18/a-importancia-das-brincadeiras-em-familia-na-vida-da-crianca.html

