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Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!!  

Nesta semana  vamos trabalhar resgate das brincadeiras antigas e tradicionais. 
Pode-se afirmar que, brinquedos e brincadeiras tradicionais fizeram parte da 
vivencia das crianças da maioria das gerações, sendo transmitidos de pais 
para filhos através da oralidade e vivencia dos mesmos. Com o  decorrer das 
brincadeiras podemos promover a socialização, incentivar movimentos do 
corpo, psicomotricidade ampla, equilíbrio e lateralidade. 

Ao brincar a criança cria conexões com o mundo social, sendo assim, o brincar 
vem da própria criança. Brincando elas aprendem a interagir em si, deixando 
fluir sua imaginação. Desse modo, aprende a lidar com o mundo formando sua 
personalidade e recriando situações do cotidiano. É através das crianças que 
se perpetuam as brincadeiras tradicionais. Sendo estas, preservadas e 
recriadas a cada nova geração. Portanto, resgatar a tradição das brincadeiras é 
uma forma de ampliar o universo lúdico e cultural das crianças, além de 
promover uma interação com outras gerações.  

 

            Atividade: Brincadeira de roda 
 

Faça uma roda, junte toda família para brincar. Também escolha um local 
arejado da sua casa pode ser uma varanda ou no quintal ou em um lugar bem 
legal para realizar a brincadeira de roda. 

Vamos deixar aqui como sugestão a cantiga do “atirei o pau no gato”, mas se 
souber outra cantiga ou aquela que seus pais e avós também brincavam 
fiquem a vontade em realizar, cantando e fazendo gestos junto com sua 
criança. 

Junto estarão fazendo o resgate de brincadeiras antigas, sua criança 
aprenderá como eram as brincadeiras mais tradicionais e desenvolverá o gosto 
em brincar, um brincar lúdico, desenvolvendo habilidades motoras e oralidade, 

Mande as fotos para nós, onde poderemos ver o quanto foi divertido. 

Sugestão da música: https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE         
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