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Terça-Feira 

Brincadeiras Antigas 

Como as brincadeiras da 
¨velha infância¨ fazem bem 
como um todo? 

É claro que não se deve deixar as tecnologias e os 

brinquedos dos dias atuais de fora, mas podemos 

manter o melhor das duas gerações juntas para 

extrair o melhor de cada época. 

Brincadeiras como pular amarelinha, pular corda, 

jogar queimada, futebol, handball e dança da 

cadeira, são apenas alguns dos exemplos das 

atividades que fazem bem para as crianças, elas contribuem na queima de calorias, para saúde 

e para o desenvolvimento dos pequenos, e o melhor, são brincadeiras praticamente gratuitas e 

que pode te deixar ainda mais próximo de seus filhos, além de render muitas gargalhadas e 

bons momentos. 
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Atividade: Confecção de uma peteca  

Toda criança tem necessidade e o direito de brincar, isto é uma característica da infância 

garantida por Lei. A função do brincar não está no brinquedo, no material usado, mas sim 

na atitude subjetiva que a criança na brincadeira e no tipo de atitude exercida na hora da 

brincadeira e essa vivencia é carregada de alegria e satisfação o que faz bem ao seu 

desenvolvimento. Pensando assim, essa atividade proporcionará momentos importantes 

ao confeccionar o seu próprio brinquedo que será a Peteca. Um adulto auxiliará a criança 

a separar os materiais indicados no vídeo e ao término o adulto irá ensinar como se faz 

para brincar com a Peteca. Lembrando que todos poderão se divertir juntos❤  

Essa atividade possibilitará o desenvolvimento motor, assim como lateralidade e a 

atenção. 

Link do vídeo: https://youtu.be/DIwylF8oGaw     

Recurso: Vídeo, saco de supermercado, jornal 

e tesoura.  

 

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 
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