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Sexta-Feira 

Brincadeiras Antigas 

Aprendizado na 
infância  

A infância é uma das fases 

mais importantes de nossas 

vidas. Tudo que 

vivenciamos nesse 

momento que passa rápido 

em nossas vidas perdura 

por toda vida.  

Por isso, é preciso se 

permitir, conhecer, arriscar, 

brincar, cair e se levantar quantas vezes forem necessárias. Só assim crescermos fortes e 

confiantes para a vida adulta. 

Além disso, essas brincadeiras são capazes de auxiliar as crianças com hiperatividade. O 

corpo foi feito para ficar em movimento, por isso, estimule o pega-pega, o pique-esconde, 

o bambolê, tudo isso vai trazer só coisas para para saúde e ajudam para criar boas 

memórias.  
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Atividade: Conhecer e brincar com brinquedos e 

brincadeiras do passado desenvolve a comunicação e a 

expressão. O desenho livre proporciona que as crianças se 

expressem livremente, colocando seus sentimentos e suas 

percepções no papel. Cabe a nós adultos valorizar suas 

produções artísticas, motivando as crianças e aumentando 

sua autoestima no aprendizado. Então hoje vamos 

incentivar essa criação: pegue uma folha qualquer e dobre 

ao meio, de um lado desse papel você adulto vai desenhar 

a brincadeira preferida da sua infância (para modelizar para 

a criança) e do outro lado da folha a criança fará o desenho 

da sua brincadeira preferida. É importante que o adulto não 

interfira do desenho da criança, apenas incentive-o a fazer 

da melhor maneira que conseguir. 
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Recurso: Papel, giz de cera, lápis de cor, tinta, 

etc. 

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

https://www.google.com/search?q=brincadeiras+antigas+desenho&sxsrf=ALeKk00cLiQ1GVaE2jRjvvLC2u3qzZ

MrYQ:1617583931365&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx2P3c8eXvAhU3HLkGHUclCEoQ_AUoAXo

ECAEQAw&biw=1536&bih=698&dpr=1.25#imgrc=nmA_kMbgdkMQUM 

https://fazendacapoava.com.br/blog/a-importancia-de-resgatar-as-brincadeiras-

antigas/#:~:text=Brincadeiras%20como%20pular%20amarelinha%2C%20pular,o%20melhor%2C%20s%C3%A3o%20brincadeiras%

20praticamente 

https://images.app.goo.gl/QV6UdJd8hBp694MW6 


