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Terça-Feira

Dia do Brincar
A criança ao brincar, pensa e analisa sobre sua realidade, cultura e o meio em que está inserida,
discutindo sobre regras e papéis sociais. Ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a
conviver e a ser, favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, autonomia,
linguagem e pensamento. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de
gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela
desenvolva sua imaginação.
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Atividade: Dobradura de aviãozinho de papel

É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois a
mesma se constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na
perspectiva da lógica infantil.

Em posse dessas informações, um adulto irá preparar um local com espaço livre e
seguro, poderá ser ao ar livre no quintal. E com uma folha de papel que poderá ser
de revistas usadas, ou papel sulfite, fazer uma dobradura de um aviãozinho de
papel. Lembrando que o adulto deverá auxiliar a criança (passo a passo no link)
Feito o aviãozinho, ✈ deixar a criança brincar, com ação do vento. Observação:
todos da família poderão participar. Boa diversão a todos!

Essa atividade possibilita o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa
e a interação com o meio ambiente.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=j4VZ8bn9QIE

Recurso: Folha de papel

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.

https://www.google.com/search?q=a+importancia+do+brincar+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&sxsrf=ALeKk00JE
4hjOwUzyO0kflMwYbAutOAWJA:1617585717350&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh382w-OXvAhW9Jrk
GHUWUDWgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1536&bih=698
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