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Olá famílias! 

Através do brincar a criança conhece o meio em que vive e interage com o mesmo, desenvolve suas 

habilidades, criatividade, inteligência e imaginação. A experiência do brincar possibilita a criança um 

melhor conhecimento de si mesma, facilitando também no processo de socialização, devido a situações 

vivenciadas com outras crianças e adultos. 

 

1° Momento: Nesta semana foi possível relembrar as formas geométricas de diversas maneiras lúdicas e 

para concluí-la, convidamos os responsáveis para assistir com a criança a história infantil “Enquanto eu fico 

em casa”, da autora Jane Prado. Nela aparece algumas crianças se divertindo em casa, cada uma fazendo 

algo diferente, brincando com avião de papel, imitando uma bailarina, tocando violão, desenhando, 

brincando com brinquedos, escrevendo, cuidando de uma planta, lendo uma história e fazendo jogos em 

família. Viram quantas opções de como se divertir em casa? É só soltar a imaginação! 

Para assistir o vídeo (produzido por Bisnagas Kids), é só acessar este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg_R_dzkCnI. Neste momento chame a atenção da criança para as 

formas geométricas que aparecem no decorrer do vídeo.  

 

2° Momento: Em seguida, faça um momento de conversa com a criança, perguntando sobre as imagens 

visualizadas no decorrer do vídeo, veja as sugestões de perguntas abaixo: 

- Você gostou da história e das brincadeiras que foram mostradas? 

- A criança encontrou alguma forma geométrica nas imagens visualizadas? (caso necessário, ajude a criança 

identificar) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg_R_dzkCnI


 
- Quais as cores dos brinquedos que aparecem na história (avião de papel é branco, a cor da saia da bailarina 

é rosa, e assim por diante)? 

- Qual das brincadeiras você gostaria de brincar agora?  

 

3° Momento: Agora vamos brincar!? Vocês podem usar as sugestões de brincadeiras que foram 

mencionadas na história, como também a criança pode escolher outra a seu gosto (a que mais gosta de 

brincar).  

 

4° Momento: Pedimos que tire uma foto bem bonita da brincadeira escolhida sendo desenvolvida por ela, 

e nos envie no grupo de WhatsApp de sua turma. Divirtam-se! 

 

 

 

 


