
 
 

  Semana 20 

Quinta-Feira 

Brincadeiras Antigas 

Você sabe o que as brincadeiras antigas 
proporcionam? 

Todos nós sabemos que as crianças de hoje em dia precisam da magia de 

antigamente, toda aquela coisa lúdica que felizmente tivemos a oportunidade 

de estar envolvidos. 

Não é só a nostalgia 

que vai estar presente 

nas brincadeiras, a 

forma que brincávamos 

antes, proporcionam 

benefícios como:  

 Respeito ao próximo 
 Responsabilidade 
 Integração social 

 Autonomia 
 Independência 

 Muito, mas muito bate-
papo 

 Criatividade 
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  Semana 20 

Atividade: Jogo de tampinhas  

 A importância do brinquedo e do brincar é a exploração do aprendizado concreto 

do mundo exterior, utilizando os órgãos dos sentidos, a função sensorial, a função 

motora e a emocional. A brincadeira saudável e segura tem uma enorme função 

social e desenvolve o lado intelectual e principalmente cria oportunidades para a 

criança elaborar e vivenciar situações emocionais e conflitos no dia a dia. Para tanto, 

a atividade a ser desenvolvida (jogo de tampinhas) Além de divertida é também um 

bom momento para reunir a família. Logo, será necessário que um adulto auxilie a 

criança, escolhendo as cores das tampinhas que poderão ser de garrafas pet  

(reciclado) e sobre uma mesa ou no piso da sala sendo um de cada vez irá substituir 

a tampinha usando-a no lugar de uma bolinha e em um espaço demarcado, colocará 

uma trave pequena que pode ser feita de papelão. Com o dedo a criança irá “chutar 

a tampinha na tentativa de fazer gol (no máximo 3 chutes). Ganha quem fizer 5 gols 

primeiro. 

Essa atividade contribuirá para o aprendizado das cores e dos números.  

Recurso: tampinhas de garrafas. 

  

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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