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Olá, tudo bem com vocês? 

No dia 28 de maio de 1999 foi criado o dia do Brincar criada pela International Toy Library 

(ITLA) na 8ª Conferência Internacional de Ludotecas em Tóquio e reconhecida pela UNICEF.  O 

evento resgata também o artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 

Unidas que estabelece o Brincar como um direito social. Então durante essa semana nosso tema 

será voltado ao Resgate de brincadeiras, pois quando pequenos brincamos muito, com vários 

tipos de brincadeiras, no qual nos ajudou a desenvolver várias habilidades que nem imaginamos 

e isso fez toda a diferença e por isso que se comemora o Dia Internacional do Brincar na data de 

28 de maio. Diferente dos nossos pequenos que hoje em dia o que mais se usa para brincar, 

passar o tempo são os jogos eletrônicos, então vamos voltar para aquele tempo no qual não se 

tinha esse tipos de jogos e brincadeiras e dessa forma mostrar para eles o quanto são 

importantes e mais saudável. Até porque ao incentivar as brincadeiras antigas podemos ajudar 

com que as crianças aprendam a expressar, lidar com os sentimentos, resolver conflitos e 

respeitar regras e companheiros. As brincadeiras antigas servem como instrumento de 

estruturação do indivíduo e não trabalham apenas uma capacidade, mas várias, como percepção 

motora, equilíbrio e orientação espacial e promovendo o desenvolvimento físico, psicológico e 

social.  

ATIVIDADE: CANTIGAS DE RODA  

Vocês irão fazer uma roda e cantar várias músicas antigas como: Ciranda cirandinha; Eu vi 

uma barata; A linda rosa juvenil; Cai cai balão; Pirulito que bate bate; Se essa rua fosse minha; 

Minhoco minhoco; Do ré mi; Pai Francisco; Pintinho amarelinho; Cabeça, ombro, joelho e pé; Meu 

lanchinho; Era uma casa; O indiozinho (link estará disponibilizado abaixo da descrição). Depois 

que cantarem, converse com seu(a) filho(a) pergunte o qual música que gostou mais, se gostou 

de cantar, se já conhecia alguma música dessas e como foi a experiência de cantar. Não se 

esqueçam de registrar esse momento e nos enviar através de  

    fotos e vídeos. Essa atividade irá proporcionar que  

a criança possa explorar seus movimentos, 

 como conhecer-se mediante as brincadeiras  

 

Segue o link da música: https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8 
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