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Qual a importância da semana da criança? 

O objetivo é estimular a reflexão e o desenvolvimento de ações 

educacionais, tendo como base a importância do ato de brincar. ... 

É oferecer caminhos para o aprofundamento das reflexões sobre a 

criança e suas relações com as brincadeiras e os jogos. 
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Atividade: A gincana tem como principais objetivos promover 

a diversão de todos os participantes e estimular as atividades 

recreativas. No entanto, é durante as brincadeiras que as crianças 

aprendem conceitos como cooperação e a importância do trabalho 

em equipe. Além da melhora da coordenação motora e socialização 

entre os envolvidos nos jogos. Assim sendo, vamos sugerir algumas 

atividades recreativas que poderão ser feitas em família: Corrida da 

batata ou do ovo (cada participante deve caminhar por um percurso 

determinado carregando uma batata ou um ovo cozido em uma 

colher. Vence quem chegar primeiro ao fim do percurso sem 

derrubar a batata/ovo. Caso a batata caia no meio do caminho, o 

participante deve voltar ao início do percurso; Desenho maluco: 

nessa brincadeira cada participante recebe uma folha em branco e 

deve desenhar uma cabeça de uma pessoa no alto da folha. Quando 

terminar, as folhas são dobradas e trocadas entre os participantes. 

Cada um deve continuar o desenho na folha que recebeu: por 

exemplo, agora desenha o tronco. Novamente dobra-se e trocam as 

folhas até que o corpo esteja completo. Por fim abram os papeis e 

vejam o desenho que se formou. Vocês vão se divertir, pois cada 

desenho terá a participação e a marca de todos. 

Recurso: Papel, lápis de cor, batata/ovo cozido, colher 

Referências: 

*http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/210-1448895310/14453-programa-da-semana-da-crianca-

lembra-importancia-de-brincar   

https://www.pragentemiuda.org/2008/10/projeto-dia-das-crianas-1-nvel.html  
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