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Como sabemos, antigamente as crianças não tinham tantos brinquedos, tinham que usar mais a 
criatividade para inventar e criar e assim se divertiram por décadas. 

Pensando em resgatar e valorizar esse rico celeiro da cultura do brincar, é que sugerimos uma semana 
com essas experiências e agora para fechar esse bloco de atividades, trouxemos uma boa sugestão. 
Quem nunca brincou de roda? Além de proporcionar alegria e diversão aos filhos e toda família, 
transmitimos para eles que o brincar de antigamente não exigia gastar muito, muito menos de tanta 
tecnologia. As brincadeiras antigas são importantíssimas no desenvolvimento da criança, contribui na 
estimulação de várias habilidades. 

Perceberam a importância de uma infância alegre e estimulante? Então queremos convidar vocês 
responsáveis para esse grande momento com os filhos. 

Basta verificar um local apropriado para explorar, movimentar durante a brincadeira. Vale lembrar que 
essa brincadeira em grupo fica mais divertida.  

Inicia formando uma roda. Ah! Não esqueça de instigar a curiosidade da criança. As vezes um detalhe 
simples chama sua atenção. Exemplos:  coloca um tecido aberto no chão, ou objeto para demarcar aquele 
espaço, a ideia é criar meios para que se envolva. A partir dessa sua organização do espaço, comece a 
brincadeira de cantigas de roda, ou seja, vocês irão movimentar em torno do tecido ou de outro símbolo 
que foi escolhido. 

Agora que está pronto, já pode colocar em dia seu repertório de cantigas de roda. Em roda cantem 
canções e façam gestos e representações delas, cante dando ênfase e sentido às letras das músicas e 
verá o quanto temos o poder de influenciar os pequenos. Lembrando algumas delas como ciranda 
cirandinha; a canoa virou; fui no Itororó; serra serra serrador; samba lelê; se essa rua fosse minha; pirulito 
que bate bate; etc. Atenção! Essas são apenas sugestões, deem preferência ao repertório de cantigas de 
roda antigas que   cada família possui, isso é muito importante. 
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Em um reino muito distante, ouviu-se falar que todas as sextas-feiras as crianças se reuniam para 

mais um conto, ainda que seus pais estivessem ocupados, teriam que reservar um tempo, pois 

história naquele dia não podia faltar. Dizem que até inventaram um ritual para anunciar cada novo 

conto [...] A principal era a magia a que nunca podia faltar! Que tal mergulhar e levar a criança a 

entrar nesse mundo de imaginação? 

Clique no link abaixo e curta mais um tesouro literário: Rê conta uma história: O mundo de Oz, 

Link: https://youtu.be/KRiMYTlzclM 

 

 

EQUIPE CUMPIAN 

 

 

 

https://youtu.be/KRiMYTlzclM

