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O brincar permeia toda Educação Infantil e você sabe por quê? Porque é 

através das brincadeiras que as crianças aprendem e se desenvolvem. No 

brincar as crianças desenvolvem habilidades motoras, equilíbrio, noções da 

lateralidade e espaço. Além disso, as crianças testam hipóteses, fortalecem o 

raciocínio lógico e a ampliam o repertório de palavras, melhorando a linguagem 

como ferramenta de expressão. O brincar é a maneira mais lúdica e prazerosa 

de aprender! 

Que tal resgatar algumas brincadeiras que nossos pais e avós brincavam 

quando pequenos! 

Para lembrar dessas brincadeiras usaremos as obras do artista plástico 

Ivan Cruz. 

Para começar que tal brincar de roda? 

 

Brincando de roda – Ivan Cruz 

https://michelechristine.wordpress.com/pinturas/ivan-cruz/ 

 

https://michelechristine.wordpress.com/pinturas/ivan-cruz/


 
Para essa atividade, basta juntar alguns familiares ou amigos, dar as 

mãos e fazer uma roda. Vocês se movimentarão conforme o ritmo da cantiga e 

os movimentos propostos. Vai ser muito divertido! 

Cantiga de roda: Ciranda dos Bichos – Palavra Cantada. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

 

Hora da história 

https://drive.google.com/file/d/1BUjwPEcmvKwMwUfoUjeN7bQwQ_2xTy

e/view?usp=sharing 

Não se esqueça de nos enviar uma foto ou vídeo! 

 

 

Ivan Cruz 

Ivan Cruz é conhecido por retratar em telas as diversas brincadeiras 

antigas de criança. 

Suas obras exibem o universo infantil de forma alegre e colorida e, por 

isso, encantam os pequenos e trazem aos adultos a nostalgia da infância. 

Ivan Cruz nasceu no Rio de Janeiro em 1947 e teve uma infância muito 

rica do ponto de vista lúdico. Se formou em direito em 1970, mas sempre esteve 

envolvido com o universo das artes. Assim, em 1986 passa a se dedicar à 

pintura, quando já estava morando em Cabo Frio. 

Foi no início dos anos 90 que Ivan Cruz realiza sua primeira obra 

abordando as brincadeiras de criança. A tela iria para uma exposição em 

Portugal, mas devido ao sucesso que teve na sua cidade, o artista decidiu 

cancelar a mostra na Europa e se dedicar a expor em seu país. 

Foi a partir de então que começa a explorar ainda mais as diferentes 

brincadeiras em seus quadros, sempre retratando o divertimento que ele próprio 

tinha em seus tempos de menino. 

https://www.culturagenial.com/ivan-cruz-obras-sobre-a-infancia/  
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Ivan Cruz 

https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/01/14/charitas-em-cabo-frio-rj-tem-exposicao-de-ivan-cruz-que-

mistura-arte-educacao-e-brincadeira.ghtml  

 

Professora Jeniffer 

https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/01/14/charitas-em-cabo-frio-rj-tem-exposicao-de-ivan-cruz-que-mistura-arte-educacao-e-brincadeira.ghtml
https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2020/01/14/charitas-em-cabo-frio-rj-tem-exposicao-de-ivan-cruz-que-mistura-arte-educacao-e-brincadeira.ghtml

