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TEMA: Resgate de Brincadeiras 
 

ATIVIDADE:  CONHECENDO AS BRINCADEIRAS ANTIGAS 

 

Na era de videogame e outros jogos e brincadeiras tecnológicas é comum constatar que 

brincadeiras do tempo dos pais e avós têm caído no esquecimento. 

  No entanto, resgatar essa cultura é um rico exercício, pois possibilita às crianças conhecer 

e vivenciar novas experiências, além de uma reflexão empática de como brincavam as infâncias 

de outrora. Será que as pessoas da sua família brincavam do mesmo jeito e com os mesmos 

brinquedos que você brinca hoje em dia? Vamos Descobrir? 

OBSERVAÇÃO: o vídeo abaixo mostra as crianças descobrindo brincadeiras antigas, 

caso você não consiga assistir são como essas das imagens, que tal explicar um pouco 

para seu filho?! 

 

 

 

1ºmomento: A aula se iniciará com a reprodução do vídeo no canal (Turma do Cristãozinho - 

Brincadeiras antigas): 

 

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=_6dOZPWQ9Cs 

 

2º momento: após, sugerimos que façam uma roda de conversa. As crianças podem brincar de 

serem entrevistadores, um adulto auxilia a criança a fazer a entrevista com outro familiar fazendo 

as seguintes perguntas:                                                           

- Em sua infância, quais foram as suas brincadeiras?                                                               

- Quais os brinquedos que utilizava para brincar em seu tempo de criança?                              

- Com qual brinquedo mais gostava de brincar? 

- Utilizava brinquedos confeccionados por você ou por seus pais? Qual? 

https://www.youtube.com/watch?v=_6dOZPWQ9Cs


 
 

3º momento: as cantigas populares fazem parte de alguns enredos de brincadeiras, que talvez a 

criança já tenha participado, e que é passada de geração a geração.  

Vamos cantar? Com sua família, cante as cantigas populares e apreciem esse momento de 

descontração. 

*Se possível, registre a atividade e envie no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

 


