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    As brincadeiras tem um importante papel na educação das crianças, pois além de 

atuar como ferramenta facilitadora na aprendizagem, contribui para o 

desenvolvimento de algumas habilidades como: atenção, memória, imaginação, 

dicção, coordenação motora, equilíbrio, socialização, percepção sonora, entre 

outras., além disso, é através das brincadeiras de faz de conta que a criança realiza 

seus sonhos e fantasias. Pensando nisto, preparamos uma atividade bem bacana 

onde a criança terá a oportunidade de brincar, aprender e se divertir muito. Vamos 

começar? 

   Para essa atividade você irá precisar de um pano (lençol, toalha, etc.,) utilize o que 

tiver disponível em casa. Agora é só chamar toda a família para brincar e se divertir. 

   Em um espaço interno ou externo, a criança na companhia de um adulto deverá 

sentar-se no chão, em seguida trazer o pano para roda e cada um deverá segurar 

na ponta do pano para começar a brincar de faz de conta. Esse pano poderá se 

transformar no que a criança quiser (cabana, mar, ponte, céu, fantasma, barco, em 

uma vela etc), basta usar a imaginação. Mas antes o pano precisa ser lavado, como 

antigamente, esfregando com as mãos e cantarolando, a letra da música será 

disponibilizada logo abaixo. Com o pano bem aberto no meio da roda coloque, de 

brincadeira, um pouco de água, balançando as mãos e emitindo um som (xiiiiiii). 

Agora um pouco de sabão, também balançando as mãos e com o mesmo som 

(xiiiiiii). Cada um segura seu pedacinho de pano e começa a lavar. Depois que o 

pano estiver limpo, é só usar a criatividade e transformar o pano no que você quiser. 

Este é um momento de interação onde a criança irá brincar e se expressar 

livremente, ampliando assim, a sua imaginação, o seu vocabulário e seus 
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           EQUIPE CUMPIAN 

Lavando a roupa com sabão 

Lavando a roupa com sabão 

Esfrega, esfrega, esfrega 

Esfrega, esfrega, esfrega 

Bate, bate, bate 

Bate, bate, bate 

Passa a mão, passa a mão 

Passa a mão pra ficar bom 

Eu vou me esconder, 

Estou escondido, estou escondido 

Me escondi, me escondi 

Apareci, apareci 

Olha eu aqui. 

   Música de Shauan-Bencks     


