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Segunda-Feira

Dia do Brincar
Na educação infantil é importante que as crianças convivam em ambientes que possam manipular
objetos, brinquedos e interagir com outras crianças e principalmente que possam aprender, pois o
brincar é uma importante forma de comunicação. O lúdico auxilia na aprendizagem, pois ajuda na
construção da reflexão, autonomia e da criatividade.
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Atividade: História - Quer brincar de
Pique-esconde?

Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a
criança pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de
aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da
criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre o brinquedo e a
aprendizagem. Neste sentido, ressaltamos a importância do brincar para o
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físicos, social, cultural,
afetivo, emocional e cognitivo. Para tanto, se faz necessário entender a ludicidade
que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de
uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um ato de
aprendizagem.

Sendo assim, o adulto irá preparar um local confortável, arejado e limpo para que a
criança assista a história : “ Quer brincar de Pique-esconde?.” que está no link, e
ao término da mesma, colocar à disposição da criança alguns brinquedos para que
brinque de faz de conta levando em consideração a história que a criança irá
assistir.

Essa atividade contribuirá para o aprendizado e concentração.

Link do vídeo: https://youtu.be/ACNwulrWaBE

Recurso: Vídeo

Referências:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

https://www.alvorada.rs.gov.br/a-importancia-do-brincar-na-educacao-infantil/#:~:text=Ao%20brincar%20a%20crian%C3
%A7a%20aprende,%2C%20autonomia%2C%20linguagem%20e%20pensamento.&text=Nas%20brincadeiras%20as%2
0crian%C3%A7as%20podem,%2C%20a%20mem%C3%B3ria%2C%20a%20imagina%C3%A7%C3%A3o.
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