
Brincadeiras para Ler e se Divertir

Prefeitura de Santo André – PSA

Departamento de Educação Infantil e Fundamental – 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 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: Meu vizinho

• Formação: todas as pessoas que participarão da brincadeira se posicionarem em círculo.

• Desenvolvimento: A pessoa que ficar como animadora iniciará dizendo “O meu vizinho é ...”
(aqui diz uma qualidade).

• Conforme a letra inicial da palavra (qualidade) dita, todas as outras pessoas devem dizer
palavras que se iniciem com a mesma letra. Exemplo: “Meu vizinho é corajoso”, as demais
pessoas dirão palavras iniciadas pela letra “C”.

• Terminada a primeira rodada, a pessoa que estiver como animadora escolherá outra palavra
que inicie com letra diferente da anterior e assim por diante prosseguirá a brincadeira.

• Importante: durante as rodadas, não deve ser permitido que as pessoas repitam palavras.

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



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

Meu vizinho é 

corajoso.

PATRÍCIA

JOAQUIM

Meu vizinho é 

companheiro.

JÚLIO

Meu vizinho é 

caridoso.

ANDRÉIA

Meu vizinho é 

cavalheiro.

CARLOS

Meu vizinho é 

carismático. 

MARIANA

Meu vizinho é 

caridoso... 

Brincadeira: Meu vizinho



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

