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RESUMO 
 

Carla Cristina Chagas de Almeida Rocha. A Importância do Brincar na Educação Infantil. 
2015.42 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 
Educação Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 

Este trabalho visa uma reflexão sobre o significado da importância do brincar na 
educação infantil, através de atividades que exploram o gosto pelas brincadeiras 
estimulando o seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, pois acredito que 
através da brincadeira a criança desvenda o seu mundo, pois este é um período 
fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e 
aprendizagem de forma significativa e tem por objetivo apresentar uma descrição 
detalhada de atividades propostas realizadas durante o Programa de Residência 
Docente/2015 do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, Brasil. Serão descritas as 
atividades e os procedimentos metodológicos utilizados com alunos da Educação 
Infantil da Escola Municipal Elmira Figueira em Itaguaí – RJ, as brincadeiras foram 
realizadas partindo de sugestões dos alunos. Para realizar este trabalho, utilizamos 
a pesquisa bibliográfica, fundamentada na reflexão de leitura de livros, artigos, e 
sites, bem como pesquisa de autores referente a este tema. O trabalho está 
teoricamente embasado em Kramer (2009), Porto (2008), Oliveira (2000) dentre 
outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Brincar; aprendizagem; desenvolvimento infantil; educação infantil. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Trabalho na Escola Municipal Elmira Figueira situada no bairro Estrela do céu, 

cidade de Itaguaí – RJ, a escola foi inaugurada no ano de 2000 e atende alunos 

desde a Educação Infantil até a EJA (Educação de jovens e Adultos), possui em 

média 920 alunos e funciona das 07h30min até as 22h00min. A comunidade é 

bastante carente não tem praças e áreas de lazer para moradores, possui uma 

creche e uma APAE (Associação de Pais e Amigos) bem próximas à escola. A maior 

parte dos alunos reside próximo à escola, outros residem em bairros vizinhos onde 

ainda possui casas de madeiras e ruas de barro com saneamento básico precário. 

Alguns destes alunos passam por necessidade afetiva e/ou social, fazendo com que 

os pais muitas vezes os matriculam na unidade para ter acesso a bolsas sociais ou 

para que as crianças se alimentem.  

A Educação Infantil neste ano é composta de quatro turmas, uma turma com 28 

alunos de 4/5 anos (Pré I) e três turmas com 20 alunos de 5/6 anos (Pré II), sendo 

uma turma de Pré I e uma de Pré II de manhã e duas turmas de Pré II à tarde. Eu 

sou professora regente em uma das turmas de Pré II no turno da tarde e trabalho 

com a Educação Infantil nesta unidade desde o início de 2013 com carga horária de 

25hs semanais.  

Uma vez ao mês a Secretaria de Educação e Cultura (SMEC) oferece uma 

capacitação para todos os professores da rede de ensino onde abordamos assuntos 

específicos para a Educação Infantil e sempre recebemos incentivo e apoio para 

trabalhar o lúdico com nossos alunos, mas na prática isso não ocorre, pois alguns 

colegas professores ainda não perceberam a total importância do brincar, trabalham 

somente com cópias e mais cópias, pois acreditam que assim a criança estará 

aprendendo mais e terá um bom ensino fundamental deixando de lado as 

brincadeiras de sua rotina escolar e tendo a visão que lugar de brincar é na creche e 

a escola é somente para estudar.  

Trabalhei em algumas escolas da rede privada e sempre tive bons recursos 

para trabalhar com a educação infantil, porem era tradicional sendo o professor a 

figura central não podendo ser questionado o ensinamento que ele oferece e não 

escutando a criança, eu como educadora acreditava que ao brincar a criança estaria 

desenvolvendo várias habilidades, mas não tinha apoio para desenvolver um 
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trabalho totalmente lúdico. Chegando ao município deparei-me com uma realidade 

totalmente diferente, o município não oferece aulas extras para a Educação Infantil e 

na maioria das vezes não temos os recursos básicos, diferente da rede privada no 

público eu tenho apoio para explorar as habilidades de cada aluno através do brincar 

e mesmo com essa autonomia eu não explorava esta área da criança e continuava 

trabalhando na forma tradicional com cópias, não dando importância a fala da 

criança e deixava a brincadeira em último lugar.  

Ao entrar no PRD 2015, comecei minhas observações na Unidade de 

Educação Infantil em Realengo, e posso dizer que mudei minha prática de ensino ao 

me deparar com a rotina da professora Camila Barros fiquei um pouco assustada, 

pois é uma realidade totalmente diferente da minha, na rotina dela os alunos tem 

autonomia e se não querem fazer a atividade proposta eles tem a opção de realizá-

la em outro momento, e na minha rotina todos tem que participar das atividades ao 

mesmo tempo, sem a opção de escolha e sem poder questionar ou argumentar o 

que está sendo feito. Comecei a comparar minhas aulas com as aulas que a Camila 

ministrava e mudei minhas práticas de ensino e percebi que os alunos participam 

com mais prazer e entusiasmo. 

Segundo Porto (2008), as crianças desconhecem as brincadeiras populares, 

pois elas escolhem seus próprios brinquedos, brinquedos estes que não são 

verdadeiramente uma escolha espontânea, mas sim imposta pela mídia com fins 

lucrativos e não educativos. Antigamente os adultos contribuíam ativamente para as 

experiências lúdicas das crianças confeccionando seus próprios brinquedos como 

bonecas de pano, carrinhos de madeiras ou participando ativamente das 

brincadeiras como pular corda, cirandas. Os espaços foram se limitando 

gradativamente havendo um processo de desvalorização e infantilização destas 

brincadeiras. 

As brincadeiras variam segundo as idades, os gêneros e os níveis de 

interação. Toda interação supõe uma interpretação, a experiência lúdica se dá de 

várias formas e começa com o ambiente e as condições materiais como espaço e 

tempo que são papéis fundamentais para o desenvolvimento da experiência lúdica. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(Parecer CNE/CEB Nº: 20/2009), a brincadeira é uma atividade muito importante 

para a criança pequena, dá a ela a oportunidade para imitar o conhecido e para 

construir o novo. Na medida em que um grupo de crianças interage são construídas 
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as culturas infantis, quando a criança brinca, ela promove o desenvolvimento da 

capacidade infantil de conhecer o mundo e a si mesmo. 

Brincar, segundo o dicionário Aurélio, é “divertir-se, recrear-se, entreter-se, 

distrair-se, folgar”, também pode ser “entreter-se com coisas infantis”, ou seja, 

brincar é algo muito presente nas nossas vidas, ou pelo menos deveria ser. Segundo 

Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-

se como uma das formas mais complexas que a criança tem de se comunicar 

consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de 

trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do 

brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a 

memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o desenvolvimento 

de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade 

e criatividade. 

Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a 

criança pode (Re) produzir o seu cotidiano, se faz necessário conscientizar a 

sociedade em geral que o brincar na educação infantil proporciona a criança 

estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do 

indivíduo na sociedade, por isso a brincadeira é de fundamental importância para o 

processo infantil na medida em que a criança pode transformar e produzir novos 

significados. 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 

Este Produto Acadêmico Final tem como objetivo geral refletir sobre a 

importância do brincar na Educação Infantil e explorar as brincadeiras sugeridas 

desenvolvendo o aspecto cognitivo, social e afetivo partindo do pressuposto que 

através da brincadeira a criança desvenda o seu mundo, pois este é um período 

fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e 

aprendizagem de forma significativa. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  Resgatar algumas brincadeiras populares; 

  Ter uma rotina embasada/pautada nas brincadeiras; 

  Explorar a criatividade e imaginação do aluno. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

Acredita-se que as brincadeiras são essenciais na infância, pois, se constitui 

em expressão e condição para o desenvolvimento da criança e fazem parte da sua 

origem. Se por meio do brinquedo, brincadeiras e jogos elas podem criar, simbolizar, 

aprender, já está aí o sentido e o significado, a criança é um ser brincante. 

Nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha é 
motivada por processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O 
que está acontecendo com a mente da criança determina suas 
atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos 
respeitar mesmo se não a entendemos. (GARDNEI apud FERREIRA; 
MISSE; BONADIO, 2004).  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL/MEC, 

2010, p. 25) preconizam que “as práticas pedagógicas que compõem a proposta 

curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira [...]”. A brincadeira e a comunicação devem ser o eixo da ação educativa 

para as crianças pequenas, a conexão destas com outras linguagens tornam-se 

primordial para compartilhar o conhecimento e para que estes tenham acesso aos 

bens culturais que devem fazer parte do currículo nesta etapa da educação básica. 

Ao cumprir minha carga horária em Realengo, percebi a importância de escutar 

os alunos e como eles se desenvolviam através do brincar e venho mudando minhas 

práticas pedagógicas priorizando o brincar em minha rotina e obtendo olhar 

inovador. Como professora de Educação Infantil percebi que alguns pais não 

compreendem que as brincadeiras são essenciais e necessárias para o 

desenvolvimento de seus filhos, muitos estão preocupados apenas com atividades 

em papeis e lápis desvalorizando esse ato fundamental na vida escolar da criança. 

Percebi que era necessário fazer uma reunião com os pais, pois estes estavam 

questionando o porquê de seus filhos não fazerem atividades no caderno e irem 
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para a escola somente para ficar brincando. Eles não viam o brincar como partes 

essenciais no processo infantil após a reunião obtiveram um maior apoio dos pais e 

da gestão escolar e percebo a alegria dos alunos ao chegarem à escola e a 

satisfação dos pais que obtiveram outro olhar para as brincadeiras na rotina escolar. 

De acordo com os Parâmetros de Qualidade Nacionais da Educação Infantil as 

crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a 

brincar, movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre, expressar sentimentos e 

pensamentos e desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de 

expressão. 

 

4 METODOLOGIA 

 
Este trabalho se inspira na metodologia de pesquisa no/do/com o cotidiano 

buscando refletir a ação pedagógica de uma professora-pesquisadora, observando a 

ação dos alunos da Educação Infantil enquanto brincam, pesquisando em conjunto 

as brincadeiras que mais gostam, oferecendo e resgatando algumas brincadeiras 

populares que eles não conhecem ou brincam pouco. 

Estaremos coletando dados informativos sobre as brincadeiras e as inserindo 

no planejamento diário da rotina escolar, contribuindo assim significativamente para 

um ensino eficaz e lúdico. Para utilizar as brincadeiras no dia a dia é necessário ter 

criatividade, com poucos recursos e muita força de vontade é possível obter bons 

resultados, o que mais importa é a maneira em que os materiais serão utilizados 

para podermos obter um bom processo de ensino e aprendizagem. 

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e 
constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças 
em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas 
capacidades de uso das linguagens, assim como de suas sociais e 
dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. (BRASIL/MEC, 
1998, p. 28, v. 1) 

 

As brincadeiras podem ter regras ou não. As brincadeiras sem regras 

trabalham o imaginário da criançacomo brincar de casinha, salão de beleza, 

médico... Nessas brincadeiras elas são quem elas querem brincando com a sua 

imaginação. Kramer (2009), afirma que a criança observa o mundo ao seu redor e o 

recria nas brincadeiras. 

Brincadeiras com regras ajudam a criar o hábito de respeitar as normas e  

possibilitam a reflexão de  criar outras regras, com o espaço, o tempo e também com 
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os desafios e as metas a serem cumpridas. Kramer nos diz que a brincadeira 

proporciona a criação de regras, o compartilhar de conhecimentos, a vivencia de 

papéis e, acima de tudo, um espaço privilegiado para a imaginação. 

 

 

 5 GRÁFICOS DA BRINCADEIRA 

 

Em roda iniciamos uma conversa sobre O que é o brincar? Qual a sua 

importância para nós? Perguntei para o grupo qual brincadeira que mais gostavam e 

em outro momento fiz a mesma pergunta individualmente e após as respostas 

fizemos uma tabela mostrando as brincadeiras favoritas da turma. 

 

 

 BRINCADEIRA FAVORITA DA TURMA 

 Coelhinho sai da toca 

 Pular corda 

 Batata quente 

 Boliche 

 Dança da cadeira 

 

 

Construção do gráfico das brincadeiras 
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Após fazer a tabela acima apresentei aos alunos quatro sugestões de 

brincadeiras que poderiam ser feitas na escola que são:  

  Pé na lata; 

  Pular elástico; 

  Corrida do saco; 

   Amarelinha 

Perguntei se eles conheciam e juntos fizemos um gráfico de acordo com as 

respostas deles, nenhum aluno conhecia pé na lata, somente uma aluna relatou que 

conhecia e brincava com seus irmãos de pular elástico, corrida do saco alguns 

conheciam, mas ainda não tiveram a oportunidade de brincar e a amarelinha a 

maioria dos alunos conhecem e brincam em casa. 

 

Gráfico das brincadeiras favoritas da turma 
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5.1 PULAR AMARELINHA 

Esta foi a primeira brincadeira que as crianças escolheram para fazer, 

conversamos sobre a brincadeira e decidimos que ela teria algumas regras: 

1° Jogar a pedrinha no número escolhido, cada um terá duas chances para 

acerta; 

2° não pode pisar nas linhas e nem no número onde a pedra estiver; 

3° pular com um pé onde tem um quadrado e com dois pés onde tem dois 

quadrados; 

4° ir até o final e voltar pulando recolher a pedra no numeral e fim; 

5° ganha quem cumprir todas as regras da brincadeira. 

A amarelinha foi feita pelos alunos que decidiram como seria seu formato e 

onde ela iria ficar ela foi feita com fita crepe e o lugar escolhido foi o pátio externo 

que fica na entrada da escola. 

A aluna Ana relatou que ao fazer a amarelinha com a fita ela iria durar por mais 

tempo e colocando ela no pátio que fica na entrada da escola todas as crianças que 

chegassem para a aula poderiam ver e brincar e elas também escreveram os 

numerais e a palavra CÉU com giz branco. 

Após terminar a brincadeira sentamos para conversar e o aluno Ricardo relatou 

que para brincar de amarelinha a criança precisa ter equilíbrio e atenção para não 

cair e perder a vez e quando chegasse à sua a casa iria fazer uma para brincar com 

seus colegas, a brincadeira foi bem proveitosa todos gostaram e repetiram várias 

vezes. A amarelinha ficou desenhada no pátio da escola por alguns dias e todos os 

alunos da escola puderam brincar livremente e quando ela se desfez, os alunos 

pediram para refazer e assim o fizemos.  
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Construindo amarelinha com fita crepe 

 

Fazendo os números na amarelinha 

 

Ana pulando amarelinha 

 

Daniela pulando amarelinha 
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5.2 COELHINHO SAI DA TOCA 

A brincadeira é constituída de coelhos e tocas feitas com bambolê onde é 

colocado um bambolê no chão de acordo com o número de participantes, formando 

duplas que ficam dentro do bambolê, uma dupla fica sem bambolê e uma criança ou 

o professor é escolhido par comandar ao falar a frase COELHINHO SAI DA TOCA, 

ao ouvir a frase todos trocam de toca sem largar a dupla e quem está sem toca tem 

a oportunidade de encontrar uma, quem ficar sem toca sai da brincadeira e quem 

largar a dupla também sai e retira-se um bambolê de acordo com que for saindo os 

participantes, essas regrinhas foram criadas pelos alunos. Esta é uma das 

brincadeiras que os alunos mais gostam e todos os dias eles pedem para brincar, 

juntos exploramos o trabalho em equipe e companheirismo, a percepção visual e o 

aprimoramento da capacidade de autocontrole e de lidar com regras, pois quem 

obedecer às regras e for o mais rápido encontrará uma toca vazia e ficará mais 

tempo na brincadeira. 

Esta brincadeira também é realizada com um aluno em cada toca, sem dupla, 

mas neste dia foi escolhido fazer em dupla, pois alguns alunos falaram que em dupla 

e mais divertido e que também podemos ajudar aquele colega que não consegue 

brincar direito. 

           

Alunos brincando de coelhinho Sai da Toca 
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Brincando de Coelhinho Sai da Toca 

 

5.3 PULAR ELÁSTICO 

Apresentei um elástico para a turma e perguntei se alguém conhecia e para 

que usamos. Alguns disseram que era para colocar em roupa, outros não sabiam eu 

falei que servia também para brincar e a aluna Daniela falou que brinca com seus 

irmãos em casa e foi sua tia Mary quem ensinou para ela e seus irmãos. 

Fomos para o pátio e Daniela mostrou como ela brinca, perguntei para os 

alunos o que eles achavam se a tia da Daniela viesse na escola para ensinar a 

brincar, todos concordaram e ficaram empolgadas com a ideia. No final da aula 

conversei com Mary sobre a possibilidade de ela vir até a escola e ensinar para os 

demais alunos a brincadeira e falar um pouco sobre sua infância, a princípio ela 

ficou um pouco receosa, pois seria primeira vez que iria ensinar uma brincadeira 

para crianças que não fossem de sua família, mas aceitou e ficou muito alegre em 

poder ensinar algo que relembra a sua infância e marcamos o dia para ela vir. A 

turma ficou ansiosa e todos os dias perguntavam: é hoje que a Mary vem brincar?  

Chegando o dia marcado Mary veio à escola e foi só alegria, pois as crianças 

aprenderiam algo novo e com uma pessoa diferente de seu convívio escolar ou 

familiar, ela conversou com os alunos e falou um pouco de como foi sua infância e 

como eram as brincadeiras naquela época, relatou que na sua infância sempre foi 

gordinha e os coleguinha não queriam que ela brincasse, mas isso nunca foi 
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empecilho para ela dar show nas brincadeiras e aos poucos iam conquistando novas 

amizades. 

Juntos escolheram alguns combinados para a brincadeira: 

1° não tem vencedor; 

2° vamos pular até a altura que conseguir;  

3° não pode pisar no elástico. 

Este dia foi bem alegre alguns alunos demonstraram dificuldades em brincar e 

ela com toda paciência ensinava quantas vezes fosse necessário, os colegas 

também tiveram prazer em ajudar um ao outro, exploramos bastante à orientação 

espacial, a cooperação entre os alunos que souberam esperar e foram solícitos com 

o próximo e esperaram a sua vez sem atrapalhar um ao outro e tiveram contato com 

pessoas fora de seu convívio escolar. 

A aluna Daniela relatou que ficou muito feliz, pois se sentiu importante com a 

presença de um familiar na escola participando um pouco de sua rotina escolar, uma 

vez que ela é de família carente tem muitos irmãos e seus pais quase não 

comparece em reuniões e eventos promovidos pela escola. A alegria era notória em 

seu rosto, sua tia também ficou feliz e emocionada em estar ali no meio das crianças 

e por ser recebida com tanto carinho. 

 

 

Pulando elástico  
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Mary ensinado pular elástico 

 

 

Alunas pulando elástico 
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5.4 PÉ NA LATA 

Apresentei para os alunos algumas latas e disse que elas serviram para uma 

brincadeira muito popular que se chama pé na lata e perguntei se alguém já tinha 

ouvido falar nela, o aluno Renato falou que conhecia e brincava todo dia em casa 

com sua irmã Maria, então pedi para ele mostrar para os amigos como se brincava e 

ele demostrou de maneira diferente da qual conhecemos, expliquei como era a 

brincadeira do modo tradicional e eles ficaram muito ansiosos para ir brincar no 

pátio. Então fomos para o pátio e conversamos como mais sobre a brincadeira e que 

precisaríamos de duas latas iguais com um furo em cada uma para amarrar um 

pedaço de barbante para podermos segurar e se equilibrar, com os pés descalços 

subir em cima das latas tentarem andar até o limite estipulado, um pode ajudar o 

outro a se equilibrar, mas não pode derrubar o amigo, explicado como é a 

brincadeira vamos praticar, brincamos do modo tradicional e do modo como o 

Renato mencionou que é ter a ajuda de dois amigos um de cada lado. 

Alguns alunos demonstraram bastantes dificuldades para ficar em cima da lata 

mesmo com ajuda demoraram um pouquinho para dar uns passos, mas conforme 

fomos brincando eles pegaram o ritmo e já conseguiram ir sem ajuda e 

demonstraram bastante alegria ao perceberem que conseguem concluir a atividade.  

Ao perceber as dificuldades de alguns colegas a aluna Rita começou a ajudar o 

colega a se equilibrar e ir juntos até o limite marcado e assim todos foram se 

ajudando e aos poucos todos conseguiram andar sozinhos na lata. 

 

Brincando de Pé na Lata 
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Brincando Pé na Lata 

 

 

Um ajudando ao outro na brincadeira Pé na Lata 
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5.5 PULAR CORDA 

Em conversa com os alunos sobre as brincadeiras preferidas da turma estava o 

pular corda, então falamos sobre ela, eles explicaram como brincar: “duas pessoas 

seguram a corda e vão girando devagar, quando a corda bater no chão a pessoa 

tem que pular ela e não pode pisar na corda, se pisar perde a vez e entra outro para 

pular, pode cantar músicas ir fazendo os gestos ou pode ir contando os números 

para ver até quanto à criança pula” e fomos para o pátio da escola. Na hora de pular 

a maioria tiveram dificuldades e somente duas alunas sabiam pular de acordo com o 

que eles falaram que era a brincadeira, mas todos tiveram a oportunidade de pular 

inicialmente cada um do seu jeito e após todos terem pulado as alunas Gisele e 

Daniela que sabiam foram ajudando os colegas a pular do jeito falado. Não pulamos 

cantando músicas, pois eles não conseguiram pular e fazer os gestos, contamos 

apenas quantas vezes o aluno consegue pular. Ao finalizar esta atividade em grupo 

partimos para pular individualmente e os alunos tiveram mais facilidade para brincar. 

Ao final da atividade foi realizada uma roda de conversa para avaliar junto com 

as crianças os avanços conquistados e as dificuldades que foram enfrentadas 

durante a vivência das brincadeiras. Os alunos relataram que foi muito bom e que 

pular sozinho é melhor, pois com outra pessoa batendo às vezes ela bate muito 

rápido e não dá tempo de pular aí a gente acaba perdendo. A finalidade desta 

brincadeira foi explorar as habilidades motoras e orientação espacial e os 

movimentos em diferentes velocidades e a sintonia rítmica de cada aluno. 

 

 

Pulando corda 
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Pulando corda individualmente  

 

 

 

5.6 PETECA 

Em uma roda de conversa apresentei uma peteca e deixei que eles falassem o 

que sabiam sobre ela, conduzi a conversa fazendo algumas perguntas e propondo a 

confecção de uma peteca e perguntei de qual matéria poderíamos fazer? Reunimo-

nos para preparar o material e começarmos a construção do brinquedo de jornal, os 

alunos pintaram a parte da folha que ficará para fora com giz de cera, pegaram outra 

folha e fizeram uma bola então enrolamos a bola com a folha pintada e amarramos 

com barbante para finalizar. Levei os alunos para o pátio da escola e começaram a 

brincar livremente com as petecas explorando a criatividade e a imaginação. Após 

um tempo começamos uma brincadeira mais dirigida que seria equilibrar a peteca 

nas mãos, joga-la para cima e segurá-la apenas com a palma da mão, o próximo 

passo é iniciar a brincadeira em dupla ou grupo um jogando para o outro. Ao final 

cada um levou sua peteca para casa com o objetivo de brincar com a família e 

colegas. 
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Esta brincadeira teve como finalidade aprimorar a motricidade fina e diferentes 

formas de comunicação e expressão de seus sentimentos, além de exercitar a 

criatividade e a imaginação de cada um seja em grupo ou individualmente. 

Realizamos uma avaliação onde cada aluno pode falar sobre suas dificuldades e 

avanços, os alunos Ricardo, Gisele e Renata falaram que foi muito fácil fazer peteca, 

pois no ano passado eles participaram de uma oficina que ensinava alguns 

brinquedos de jornal entre elas estava à peteca. 

 

 

Construindo a peteca 

 

 

Construindo a peteca 
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Brincando de peteca 

 

5.7 DANÇA DA CADEIRA 

Esta brincadeira foi realizada em nossa sala de aula, preparamos as cadeiras 

umas de costas para as outras colocando a quantidade de assentos inferior ao 

número de participantes, ou seja, se tiver 10 crianças, terá que disponibilizar apenas 

9 cadeiras, colocamos um aparelho de som com música enquanto a música estará 

tocando, todos os participantes irão dançar em volta das cadeiras livremente, uma 

aluna foi escolhida para ser a responsável pra comandar o rádio em determinado 

momento da música ela irá parar a música e instantaneamente cada um deverá 

sentar numa cadeira, a criança que não conseguir se sentar imediatamente sairá do 

jogo levando com ela mais uma cadeira e assim sucessivamente. 

Os dois últimos alunos deveram dançar em volta de uma cadeira e sentar em 

outra que estará do lado contrário, o ganhador será a criança que conseguir 

permanecer no jogo até sentar na última cadeira disponível. Desta forma estaremos 

estimulando à agilidade, a determinação, a atenção, a rapidez, a movimentação, a 

estratégia, a integração com outras crianças, o ritmo, o respeito e cumprimento de 

regras e também avaliando o comportamento e atitudes com relação ao ganhar e 

perder. As crianças já conheciam a brincadeira e ficaram felizes, sempre mantendo a 

atenção para não perder a alegria era visível em cada rostinho. A aluna Alice disse 
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que teve esta brincadeira em sua festa e ela não ganhou nenhuma vez, mas agora 

ela estava feliz porque ganhou da amiga Dayse.  

 

Comandando o radio para dança da cadeira 

 

Dança da cadeira 

 

Finalista da Dança da Cadeira 
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5.8 BOLICHE 

Iniciamos com uma roda de conversa e alguns questionamentos com os 

alunos: Quem conhece o jogo? Como se joga? Com o que pode ser feito? 

Após esta conversa começamos a organizar o espaço e os rolinhos para iniciar 

a confecção das peças, os alunos escolheram fazer o boliche com rolinhos de papel 

higiênico, pois tínhamos bastante na sala, eles pintaram de cores variadas e 

escreveram os numerais num papel e depois colaram no rolinho, cada número 

representará a quantidade de pontos obtidos, a bola foi feita de jornal. Surgiu o 

interesse por esta brincadeira porque na sala tinha duas peças de boliche de 

plástico e eles achavam que era pouca peça para brincar e pediram para construir 

um novo. 

Os próprios alunos decidiram como seriam as regras: cada aluno teria duas 

chances para jogar e somar o ponto total, ao final os três alunos que tiver mais 

pontos irá escolher um desafio para os três alunos que obteve menos pontos 

realizarem. 

O aluno Bruno pediu os boliches emprestados para brincar em casa com seu 

pai, pois já tinha pedido para brincar com ele de boliche e o pai falava que não 

podia, pois não tinha dinheiro para levar ele ao shopping para brincar. E quando ele 

chegou em sua casa com os rolinhos de papel ele disse para o pai que não 

precisava de dinheiro, pois ele tinha arrumado o brinquedo. Quando retornou para a 

escola no dia seguinte ele estava muito feliz, pois ensinou a seu pai como se brinca 

e foi muito bom até sua mãe brincou e disse que vai juntar rolinhos para fazer o seu 

próprio boliche. 

Tivemos como objetivo a percepção de posições, direções, distâncias, 

movimentos e a forma dos corpos motivando o desenvolvimento da estruturação 

espacial e temporal da criança e o reconhecimento dos numerais, quantidade e 

sequência numérica que esteve presente em todo tempo da brincadeira, seja escrito 

nos boliches e na tabela com os pontos obtidos por cada um. 
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Renata anotando os pontos do boliche 

 

Tabela do boliche 
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Jogando boliche 

 

5.9 BATATA QUENTE 

No corredor ao lado de nossa sala sentamos para brincar, alunos ficaram em 

círculo e um foi escolhido para ficar de costas para o grupo dizendo a frase: Batata 

quente, quente, ... quente, queimou! Enquanto isso os demais irão passar a bola 

de mão em mão e quando ouvirem a palavra queimou quem estiver com a bola sairá 

da rodada e trocará de lugar com que está falando a frase, até que todos tenham 

participado. Os alunos escolheram uma bexiga com água para ser a batata quente 

porque falaram que desta forma ficaria mais divertido e tiveram todo cuidado para 

ela não estourar, se ela estourasse iria molhar a roupa deles por isso eles tinham 

que ter mais atenção na brincadeira e não deixou em nenhum momento a bexiga 

estourar. A partir daí aproveitamos para explorar a agilidade, a concentração e a 

percepção auditiva. 
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Brincando de bata quente 

 

Brincando de batata quente 

 

Finalista da batata quente Bruno e Rita 
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4.12 CORRIDA DE SACO 

Tivemos uma roda de conversa informal com os alunos para explicar sobre a 

brincadeira e saber com qual material será feito os sacos. Eles deram várias ideias 

como saco de legumes, saco de farinha, mas não foi possível conseguir estes 

materiais então dei a ideia de fazer com TNT e todos concordaram e juntos fizemos 

os sacos e dividimos a turma por equipe nas cores amarelo, vermelho e azul. 

Já no pátio da escola as crianças se organizaram em equipes de quatro 

componentes e ao sinal do professor, os primeiros de cada equipe saem saltando 

dentro de cada saco segurando-o na altura da cintura, saltando como cangurus até o 

local predeterminado e deverão voltar para o início e passar o saco para o próximo 

da equipe que fará o mesmo percurso até chegar à vez do quarto componente, a 

equipe que chegar primeiro na linha de chegada será a vencedora. Quem cair no 

meio do caminho pode levantar e continua até concluir a brincadeira, nesta 

brincadeira estaremos estimulando a coordenação motora e o equilíbrio, adquirindo 

a noção de direção, postura e localização além de explorar noções de trabalho em 

equipe. 

Logo no início da corrida o aluno Bruno se chateou porque estava em último e 

não quis continuar a corrida, pois ele disse que iria perder mesmo e então não ia 

brincar mais, após termos uma conversa ele voltou a brincar e mesmo não 

chegando em primeiro lugar ficou feliz em concluir a brincadeira. As crianças ficaram 

bem cansadas, mas fizeram questão de continuar brincando mesmo tendo 

alcançado os objetivos, pois todos queriam chegar em primeiro lugar. 
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corrida de saco  

 

 

Finalista da corrida de saco 
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5 CONCLUSÃO PARCIAL 

É interessante ressaltar que os alunos demonstraram gosto por todas as 

atividades, porem teve duas que eles mais gostaram e quase todos os dias pedem 

para que essa brincadeira se repita que são Pé na Lata e Coelhinho sai da Toca e ao 

final de todas as atividades foi realizada uma roda de conversa para a avaliação das 

atividades com a participação das crianças. 

Concluímos a partir deste trabalho que o brincar pode ser um riquíssimo 

elemento para o processo de ensino e aprendizagem e o professor, os pais e a 

sociedade em si precisa dar mais valor a esse processo tão significativo na vida das 

crianças não restringindo ou limitando a criança de brincar durante, pelo contrário 

ele deve se utilizar desse mundo riquíssimo de criatividade e imaginação para 

melhor desenvolver o processo de aprendizagem, de alguma forma a brincadeira se 

faz presente e acrescenta elementos indispensáveis ao relacionamento com outras 

pessoas, assim, a criança consegue extravasar suas tristezas e alegrias, angústias, 

entusiasmos, passividades e agressividades. No decorrer das brincadeiras observei 

que enquanto brincam as crianças interagem em grupo, antes elas se agrupavam 

por afinidade. Elas estão mais dinâmicas, mais autônomas e divertidas 

demonstrando prazer e alegria em vir para a escola. Ao realizar uma brincadeira 

percebo que os alunos mais tímidos perdem a timidez e se misturam com os colegas 

e a interação com o grupo é bem maior. 

Portanto, ao introduzir atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito 

importante, devido a influência que os mesmos exercem junto aos alunos, pois 

quando eles se envolvem totalmente fica mais fácil o processo de ensino e 

aprendizagem e seu desenvolvimento integral nos aspectos físico, social, cultural, 

afetivo e cognitivo. 
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