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Qual é a importância das brincadeiras? 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a 

criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, aprimora 

relações sociais, desenvolve sua autonomia e organiza emoções. O brincar estimula 

também a linguagem, comunicação, habilidade motora, cognição, socialização e a 

afetividade. 

Preciso ter muito espaço para brincar com as crianças? 

Não precisa sair de casa para entreter as crianças. As brincadeiras podem ser 

adaptadas em qualquer espaço, como apartamentos, sala de casa, quarto, sacadas ou 

ambientes abertos como garagem e quintal. Com um pouco de criatividade e tempo, é 

possível inventar muitas brincadeiras e ainda estreitar o vínculo familiar. Estimule as 

crianças a aproveitarem o ambiente longe do celular e da televisão. Resgate brincadeiras 

antigas e divirtam-se. Transforme os espaços dentro de casa, como por exemplo: uma 

mesa pode ser uma ótima cabana e até os tapetes viram lagos cheios de jacarés com 

um pouquinho de imaginação.  

Preciso ter brinquedos estruturados ou comprados? 

Não necessariamente. Os brinquedos estruturados são aqueles que já são 

adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias, 

assim são simples objetos, como pedaços de madeira, caixa de papelão, potes, panelas 

e até pedras, que nas mãos das crianças adquirem novo significado, podendo 

transformar-se em um brinquedo.  Então, ofertar brinquedos de diferentes materiais e 

tipos é recomendável, pois o importante é o brincar, e não o brinquedo. Pode-se 

improvisar brinquedos com uma fruta, uma caixa de papelão vazia ou o que tiver à mão.   

Dicas de brincadeiras que não exigem brinquedos elaborados: 

✓ Bolhas de sabão, amarelinha, pular corda, pipa, mímica, pião, brincadeira de roda, 

cabaninha, brincadeiras musicais, esconde-esconde, telefone sem fio, entre outros. 

Importante: 

• As brincadeiras voltadas para as crianças ou adolescentes, devem sempre 

considerar as suas habilidades e capacidade de realização, respeitando também 

a faixa etária e especificidades do desenvolvimento; 

• Outra dica importante para crianças e adolescentes com deficiência, é que o adulto 

realize a brincadeira junto, funcionando como modelo e incentivo, sem esquecer 

que às vezes é necessário repetir muitas vezes para que dê certo;  

• Lembre-se também que existem diferentes formas de adquirir conhecimento e 

cada indivíduo apresenta uma maneira própria de aprender, demonstrando às 

vezes maior ou menor facilidade. Devemos respeitar os diferentes ritmos de 

aprendizado. Assim, a brincadeira deve ser realizada de acordo com as 

possibilidades e necessidades que cada um apresenta. 
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Fonte:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fescolaeducacao.com.br%2Fprojeto-brincadeiras-antigas 
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Fonte:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dentrodahistoria.com.br%2Fblog%2Ffamilia%2Fdesenvolvimento-

infantil%2Fbrincar-de-faz-de-conta-importancia-para-criancas 
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Fonte: http://fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/2018/12/brincadeiras-e-educa%C3%A7%C3%A3o-736x341.jpg 

 

 

 

 
Fonte:https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov. 
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