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"É no brincar e tão somente no brincar, que a criança ou o 

adulto é capaz de ser criativo”. 

Winnicott 
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Palavras Iniciais, algumas Direções 

entre o Brincar, com o Brincar 
 

O brincar faz parte da vida 

humana. Já ouvimos isto 

incessantemente. Então, 

permita que o brincar seja uma 

escolha voluntária, no sentido 

de ampliar as relações com os 

membros de sua família, com 

professores, educadores e 

entre amigos. Não se sinta só. 

O brincar é a busca por 

interação. Conecte-se. 

Desconecte-se das telas dos 

computadores, dos celulares e 

dos jogos eletrônicos. 

Acreditamos que este momento 

é de cooperação, união, 

partilha, olhar para o outro e se 

perceber, entender, construir 

vínculos, aprendizagens e 

solidariedade. Tudo isto é 

possível quando o brincar 

ocupa os nossos lares em prol 

de uma educação afetiva, 

cognitiva e desafiadora.  
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É hora de investir um pouco do seu tempo com o resgate de 

brincadeiras, jogos, brinquedos geracionais...   

O brincar é indispensável, é sorrir, é criar, é voar, é se relacionar, é 

desejo, é ritmo, é afeto, é fantasia, é realidade. Logo, nós 

escolhemos brincar. Sinta-se convidado(a) a mergulhar em algumas 

ideias que podem acontecer na sala de sua casa, no seu quarto, no 

quintal, em algum espaço do seu lar.  O lúdico é vida, então deixe 

seu ser brincante conhecer, explorar, imaginar, criar outros mundos 

para além das barreiras que assim o impuseram. O brincar é 

sinônimo de proteção, saúde, faça deste ato um momento de 

superação.   

E aí, vamos brincar? 

 

Outono, 2020 

Jonathan Aguiar 

Candida Mirian Vasconcelos dos Santos 
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Rima Comigo 
 

Debora Cassilhas 

 

Momento de descontração e criatividade em qualquer lugar e 

para todas as idades. A brincadeira Rima Comigo é um jogo de 

palavras que estimula afetividade, atenção, memória e vocabulário 

entre os seus participantes. 

Para brincar, decida quem irá começar, escolha uma palavra, a 

outra pessoa deverá dizer na sequência uma palavra diferente e que 

rime com o final da palavra anterior, desafiando o tempo, porque 

quanto mais rápido melhor! Nesse formato o brincar é livre e ganha 

quem disser o maior número de palavras. Muitas vezes a língua 

enrola no meio do caminho ou palavras absurdas surgem, 

arrancando gargalhadas. 
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Incluindo regras na brincadeira, pode-se, de acordo com o 

número de participantes, escolher um número de palavras a serem 

ditas ou ainda, escolher categorias como “animais”, por exemplo: 

“Leão rima com... Cão.” “Rato... Gato.” “Foca... Porca.” “Tatu... 

Canguru.” E, que tal misturar as categorias “animais” e frutas”? 

O ideal é que um dos jogares anote as palavras para ter certeza 

de que não haverá repetidas. Para tornar o desafio mais dinâmico, 

determinar um tempo limitado para cada participante pensar é 

muito interessante. Lembrando que, quando há mais de dois 

participantes, quem errar sai da brincadeira. 

Rimar é ritmo e musicalidade, envolve e diverte. Por vezes para 

introduzir a brincadeira é preciso dar exemplos de rimas, e o ideal é 

iniciar rimas com o nome dos participantes ou com músicas 

conhecidas, como: “Um, dois, feijão com arroz...”. 

Rima Comigo também poderá ser praticado com movimentos 

corporais, como palmas, bater de pés e pulos, pensar numa palavra 

e repetir movimentos. Observando que, todos os desafios deverão 

ser adequados para as características e identidade dos participantes, 

considerando suas limitações e possibilidades. 

Por exemplo, em um lar de idosos para que todos participem, 

crie estágios para a brincadeira, rime com nomes, rime com músicas 

conhecidas, rime com palavras e depois inclua um movimento 

corporal se os participantes e o ambiente permitirem. 

Para crianças em fase de alfabetização, as rimas poderão ser 

mais simples como, palavras terminadas em “ar, er, ir, or”. A dica, 
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escolha uma opção e vá até esgotar as possibilidades ou deixe que a 

criança escolha, esta ação promove um espaço de descobertas, 

criações e explorações da nossa linguagem oral.  E o mais 

importante, em todas as etapas da vida. 

 

 

 

Meu nome é Debora Cassilhas. Sou 

Psicopedagoga do Espaço Criativo Brincante em 
Teresópolis – RJ. Mestranda em Ciências da 

Educação e Brinquedista. Como princípio norteador 
de trabalho clínico estimulo a descoberta de mundo 

e a redescoberta do prazer de aprender. Minha 
prática psicopedagógica é dedicada à abertura de 

espaço para a expressão humana e suas 
possibilidades, visando um desenvolvimento 

humano de desejo, autenticidade e potência, de 
criativos brincantes prontos para a ação. Para mais 

detalhes: criativobrincante@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:criativobrincante@gmail.com
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Boliche Sustentável 
Jéssica Valentim Santos 

 

Objetivos: 

 Desenvolver a coordenação motora, noção espacial e 

lateralidade; 

 Trabalhar a concentração;  

 Desenvolver a capacidade de espera. 

 

O que a atividade desenvolve: 

Do ponto de vista corporal e da socialização, esta atividade 

permite que a criança trabalhe a coordenação motora, explore a 

concentração e apreenda a importância da espera, visto que o 

boliche exige na jogada uma pessoa por vez. 

Do ponto de vista pedagógico, esta atividade permite explorar 

diferentes áreas de conhecimento, a saber: 
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1) na matemática, o jogo auxilia na construção cognitiva da 

contagem, das noções de adição, subtração, mais e menos, 

quantidade e numeral; 

2) na língua portuguesa, o jogo contribui para o reconhecimento de 

letras, palavras ou nomes, a leitura de letras, palavras e nomes, 

ordem alfabética; 

3) nas ciências da natureza, pode-se discutir o papel da 

sustentabilidade, os tipos de materiais utilizados para construção do 

jogo, o tempo de decomposição de cada material, sugestões de 

como reutilizar/reciclar cada material, dentre tantas outras 

possibilidades. 

 

Materiais: 

 10 garrafas pet; 

 areia, água ou outro 

material para dar 

sustentação às garrafas; 

 jornal;  

 fita adesiva; 

 papeis coloridos; 

 caneta hidrocor; 

 tinta guache (opcional); 

 pinceis (opcional); 

 

Como fazer: 

Coloque um pouco de areia, água ou outro material nas garrafas 

para sustentá-las. Utilize os papeis coloridos e a caneta hidrocor 

para enumerar os pinos ou, caso esteja explorando a língua 

portuguesa, escrever letras ou palavras. Amasse uma quantidade 

razoável de jornal e envolva-o com fita adesiva até ficar no formato 
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de uma bola. Você pode também decorar os pinos com tinta guache 

ou outro material que tiver disponível. 

 

Como jogar: 

Enfileire as garrafas de modo crescente (a primeira fileira com 

uma, a segunda com duas, a terceira com três...). Com uma 

distância de pelo menos quatro metros, role a bola em direção aos 

pinos para derrubá-los. A cada rodada, os pinos devem ser 

recolocados na mesma ordem. A pontuação será dada ao 

participante que derrubar a maior quantidade de pinos na rodada. 

Se você quiser variar o jogo utilizando letras ou palavras, poderá 

pedir a criança para identificar o que está escrito nos pinos que 

derrubou. Ganha quem obter a maior pontuação. 

 

 

Sou Jéssica Valentim Santos, tenho 29 anos e 

nasci na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. 

Possuo mestrado em educação (UFRJ) e sou 

licenciada em pedagogia (UFRJ). Atuo na rede 

pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, 

especificamente na área de alfabetização. Meu e-

mail é jessicavalentim@ufrj.br 

  

 

 

 

 

 

mailto:jessicavalentim@ufrj.br
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O Jogo dos Contrários 
Ana Valéria de Figueiredo  

Zulmira Rangel Benfica 

 

O lúdico, em qualquer idade, proporciona momentos de 

interação e distração. Ainda mais em tempos de quarentena, 

precisamos - todos nós - pensar em estratégias lúdicas que possam 

arejar nossos pensamentos e nos movimentar. Então, nada melhor 

do que brincar!  

Nossa sugestão de brincadeira é uma parlenda que 

originalmente é uma canção, mas que podemos fazer como um jogo 

de diálogo. O objetivo é trabalhar os contrários, estimulando a 

atenção nas respostas. 

A elaboração é muito simples e não precisa de nenhum material 

e nem espaços específicos, a não ser a voz e o corpo com 

movimentos livres e o local onde você se encontra. O número de 



 

14 

participantes também pode variar, de dois ou mais, sendo que uma 

pessoa será o/a líder que vai falar primeiro para que os outros 

respondam os contrários. 

 O Jogo dos Contrários permite ser adaptado para todas as 

idades, pois o nível de complexidade pode ir aumentando de acordo 

com o vocabulário e ações propostas aos participantes. Esta 

brincadeira não foi inicialmente pensada com pontuação, o que pode 

ser também combinado com os participantes, mas sempre 

lembrando que a atividade lúdica não tem como princípio a 

competição, mas sim, o bem-estar e a participação de todos! 

Então, vamos lá! 

Vamos falar em ritmo de parlenda: 

 

Quando eu disser SIM, quando eu disser SIM 

Você vai dizer: NÃO 

 

Quando eu disser NÃO, quando eu disser NÃO 

Você vai dizer: SIM 

 

SIM, SIM, SIM 

(resposta) NÃO, NÃO, NÃO 
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E aí é que começa a brincadeira, pois o líder pode ir 

complexificando a fórmula e fazendo combinações diferentes, como 

por exemplo: 

 

Líder: SIM, NÃO, SIM 

Resposta: NÃO, SIM, NÃO 

 

Líder: NÃO, NÃO, SIM 

Resposta: SIM, SIM, NÃO 

 

É muito interessante porque o jogo requer atenção e rapidez nas 

respostas! Podemos também ir colocando outros conceitos que 

possam envolver, por exemplo:  

 

Lateralidade:  

“Quando eu disser direita... Você dirá esquerda...” 

Altura e posições: 

 “Quando eu disser alto... Você dirá baixo...” 

“Quando eu disser dentro... Você dirá fora...” 
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E deixar livre as respostas também:  

 

“Quando eu disser arroz... Você dirá ?” 

“Quando eu disser gato... Você dirá ?” 

 

E assim prossegue a brincadeira no Jogo dos Contrários, 

descobrindo a cada rodada as possibilidades de respostas e muitas 

mais que se complementam pela imaginação. Vamos brincar? 

 

Ana Valéria de Figueiredo 

Atua como Professora no Instituto de Artes da UERJ na graduação e pós-
graduação e no Curso de Pedagogia da 

UNESA. É Coordenadora da 
Brinquedoteca BrincArte Estácio Nova 

Iguaçu. Doutora em Educação e 
Licenciada em Educação Artística, 

pesquisa o lúdico como poiésis nas 
Pedagogias da Existência. 

anavaleriadefigueiredo@gmail.com  

 
Zulmira Rangel Benfica 

Pedagoga, Orientadora Educacional com 
Especialização em Tecnologia 

Educacional e Mestrado em Educação. 
Professora dos Cursos de Pedagogia, 

Psicologia e Educação Física. Coordena o 
Curso de Pedagogia da Universidade 

Estácio de Sá em Nova Iguaçu. Leciona também em turmas de pós-graduação 
lato sensu em Psicopedagogia. zulmirarangel@gmail.com  

  

mailto:anavaleriadefigueiredo@gmail.com
mailto:zulmirarangel@gmail.com
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Jogo da Memória dos Sentimentos 
Jonathan Aguiar 

 

Mais do que jogar o interessante é criar o seu próprio jogo. Com 

isso, abre-se espaço para interação entre as pessoas que estão a 

sua volta. 

É um momento de desenvolver habilidades artísticas, motoras e 

emocionais. O Jogo da Memória dos Sentimentos segue as 

mesmas regras do jogo da memória convencional: ganha quem 

consegue encontrar o maior número de cartas iguais.  

Mas, há uma regra que foi acrescentada: enquanto os 

participantes vão tentando encontrar a carta igual, as imagens (de 

sentimentos/sensações criadas pelos mesmos) vão aparecendo. 

Nesta fase cabe os jogadores falar o que sente diante da expressão 

representada na carta.  

Aproveite para falar seus sentimentos, suas alegrias, tristezas, 

incômodos e superações. Exemplifico: se você pegar a carta com a 
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carinha apaixonado, diga o que sente, fale o que 

percebe em relação ao outro, em relação a si 

mesmo. Este jogo é uma forma de estimular a 

participação, o envolvimento e a arte 

de conhecer aquele que esta próximo e 

cuida de você.  

Depois deste primeiro bate-

papo sobre o jogo, o que é 

interessante é sua construção. 

Então, vamos ao passo a passo.  

Você vai precisar de 

uma folha A4. Dobre esta 

folha em partes iguais 

chegando a quatro dobras. Pegue uma 

régua e marque as dobras com um lápis. 

Você terá 16 retângulos (cartas). Com o 

lápis explore a sua imaginação, desenhe 

carinhas que expressam sentimentos 

(alegria, tristeza, apaixonado, 

decepcionado, assustado...).  

Não se esqueça de colorir! Recorte com a tesoura 

as marcações (linhas) que você fez com o uso da régua.  

Jogo prontinho! Embaralhe as 

cartas, vire do lado contrário e comece 

a jogar.  
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Curte esse momento! Ficar em casa é sinal de proteção e 

diversão!!! 

Abraços afetuosos. O brincar é a melhor escolha.   

 

  

 
Eu sou Jonathan Aguiar, da nova geração. O 
brincar nos permite viajar e explorar o 

autoconhecimento. Brinquedista pela Associação 
Brasileira de Brinquedotecas. Pedagogo e 

Doutorando em Educação, e, também 
organizador desta riquíssima obra. Quer saber 

mais? Escreva escritorjonathan@gmail.com 

 

  

 

 

 

 
 

mailto:escritorjonathan@gmail.com
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Imperador 
Lorelay Brandão Façanha 

 

O nome dessa brincadeira é Imperador. Para brincar, é 

necessário ter mais de duas pessoas.  

Em roda, decide-se quem deverá se retirar para que não veja 

quem será escolhido como imperador. Se esta brincadeira acontece 

em casa, é legal a criança ou adulto ir para algum cômodo para não 

identificar a principio quem fará os gestos a serem imitados. Essa 

escolha deverá ser coletiva. O interessante é que todos participem!  

Cabe dizer que o imperador será aquele que fará um movimento 

que deverá ser imitado por todos que estão na roda. Esse 

movimento deverá ser alternado enquanto a brincadeira acontece. 

Se a criança (imperador) levanta os braços, todos devem levantar. 

Se a criança bate-palmas, todos assim fazem. Use a criatividade e 

explore seu corpo.    
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Lá vem a dica! Quando aquele que se retirou voltar, deve olhar 

atentamente para os participantes que estão na roda, a fim de 

descobrir quem é o imperador. Se não descobriu no primeiro 

momento, deixe claro que possuem três tentativas. Se a criança 

descobrir quem é o imperador, passa ela a ser o imperador. Se 

errar, escolhe outra pessoa da roda pra sair e descobrir quem é o 

imperador. A criança que errou passa a ser súdito na roda e deve 

imitar imperador. Caso não consiga identificar, deverá ficar uma 

rodada sem jogar.  

Essa brincadeira é interessante porque todos precisam ficar 

atentos aos movimentos, um para descobrir quem é o imperador e 

os outros para imitarem rapidamente, a ponto de ser difícil 

identificar quem está controlando os movimentos da roda. Com essa 

brincadeira, as crianças desenvolvem atenção, coordenação motora 

e concentração. Os adultos também se divertem. Aproveitem! 

Vamos brincar? 

 

 
Meu nome é Lorelay Brandão Façanha. Sou 

professora dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental do Colégio Universitário Geraldo 

Reis (Coluni-UFF). Adoro o mundo das sereias 

por causa do meu nome e, toda vez que entro 

no mar, costumo brincar de imaginar que tenho 

uma cauda bem comprida da cor azul e nado 

como se eu fosse uma verdadeira sereia. 

Qualquer dúvida pode me escrever: 

lorelaybf@id.uff.br 

 

 

 

mailto:lorelaybf@id.uff.br
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Jogo do Esquema Corporal 
Adriana Limeira 

 

Objetivos da atividade: 

 Percepção visual e auditiva; 

 Agilidade e velocidade; 

 Coordenação visomotora; 

 Preensão manual; 

 Atenção; 

 Estimular a competição; 

 Controle inibitório. 

 

Material:  

 Copos plásticos 
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Passo a passo: 

Os participantes serão divididos em duplas, um de frente para o 

outro (em pé ou sentados). 

Coloca-se um copo na frente deles. 

O professor ou terapeuta vai nomeando as partes do corpo, e os 

participantes devem tocar suas partes do corpo de acordo com as 

que foram mencionadas (ex. cabeça, joelho e barriga). 

Quando se falar “VAI!”, os participantes devem ser rápidos e 

pegar o copo à sua frente. 

 

 

Meu nome é Adriana Limeira. Sou Terapeuta
 Ocupacional. Arteterapeuta, Sanitarista Brinquedista 

e Coordenadora dos Cursos ECM. Autora do livro “Jogos de 
Estimulação Cognitiva e Motora” (WAK Editora) e Coautora 

do livro “Jogos Cognitivos: Uma visão Multidisciplinar”  
(WAK Editora). Meu contato é: Ceafes@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ceafes@gmail.com
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Brincadeira com Massinha Caseira 
Taís Moura 

 

Atenção, se você está em casa com seus filhos(as), primo, 

sobrinha... e sem criatividade para entreter as crianças – calma! A 

seguir vamos descrever o passo a passo para preparar uma receita 

de massinha caseira que é muito fácil de fazer e que crianças de 

todas as idades adoram brincar.  

 

Ingredientes Necessários 

 2 xícaras de farinha de trigo 

 1 xícara de sal  

 1 colher (sopa) de óleo 

 1 xícara de água 

 Anilina / corante alimentício (cor de preferência) 
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Modo de preparo 

Em uma vasilha coloque as duas xícaras de farinha de trigo, em 

seguida misture uma xícara de sal, adicione uma colher de óleo e 

aos poucos vá acrescentando água e 

mexendo. Também é possível colorir sua 

massinha caseira, para tanto, escolha 

uma anilina, isto é, um corante 

alimentício com a cor de sua preferência 

e acrescente nesta mistura.  

Misture bem todos os ingredientes até 

obter uma massa homogênea. Preste 

atenção, às vezes, para a massa ganhar mais consistência é 

necessário acrescentar mais farinha ou água. Outra dica importante 

é em relação à conversação deste 

brinquedo: depois de pronta a 

massinha caseira pode ficar guardada 

em um pote fechado dentro da 

geladeira. Este procedimento ajuda a 

conversá-la para brincar por 

aproximadamente uns 5 dias.  

Finalizada nossa receita, basta 

soltar a imaginação! Brincar com massinha caseira propicia às 

crianças sentirem o cheiro da massa, sua textura, auxilia no 

desenvolvimento da coordenação motora fina e, principalmente, 

instiga a criatividade. Certamente é uma brincadeira para todas as 

idades, possibilitando criar bolinhas, comidinhas, castelos, minhocas, 

e...  
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Vamos lá, mão na massa! 

 

Meu nome é Taís Aparecida de Moura. Sou 

docente da Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG), da unidade acadêmica de 

Passos, no curso de Pedagogia. Também já atuei 

como educadora tanto na Educação infantil, 

quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Atualmente sou doutoranda em educação pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

membro do grupo de estudos ALLE/AULA, em 

que pesquiso as seguintes temáticas: crianças, 

infâncias, materialidades, mídias e múltiplas 

linguagens. E-mail: tais.moura@uemg.br   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tais.moura@uemg.br
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Qual é a Palavra? 
Jaciara Candido dos Santos 

 

A finalidade desta brincadeira é definir uma palavra a partir de 

um sorteio. Podem brincar no mínimo dois participantes. Se a família 

é grande, que legal! Pois quanto mais participantes mais desafiadora 

será esta brincadeira.  O nome deste jogo é "Qual é a palavra?".   

Na primeira fase do jogo, o grupo deverá escolher quem será o 

líder. Cada participante deve retirar uma letra do alfabeto da caixa 

n°. 1, em poder do líder. 

Em seguida, o líder deve sortear uma letra do alfabeto da caixa 

n°. 2, uma palavra-tema da caixa n° 3 e definir o tempo para que a 

tarefa seja cumprida. O participante que estiver na posse da letra 

sorteada pelo líder deverá definir uma palavra vinculada a palavra-

tema, também sorteada pelo líder. 

Vale destacar que o líder vai cronometrar o tempo para que o 

participante cumpra o desafio proposto. 
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Vencerá o desafio o participante que conseguir definir a palavra-

tema no tempo estipulado pelo líder. 

É importante mencionar que esta atividade desenvolve a 

criatividade, vocabulário, atenção, concentração, vivacidade, 

sociabilidade entre outras competências. 

 

Material necessário: 

 Duas caixas com letras do alfabeto;  

 Uma caixa com palavras-tema; 

 Papel; 

 Caneta;  

 Tesoura; 

 Cronômetro. 

 

Vamos participar? Qual é a Palavra? 

A imaginação é o limite!!! 

 

  

Meu nome é Jaciara Candido dos Santos. Sou 
professora dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio do Colégio Estadual Dom Pedro I 
(Seeduc -RJ) e também sou Psicopedagoga 

Especialista em Alfabetização e Educação Especial e 
Inclusiva. Adoro trabalhar com o lúdico, brincar e 

imaginar. Por isso levo os jogos e brincadeiras para 
a sala de aula como recursos para Estímulos 

Cognitivos. Qualquer informação e sugestão pode 
enviar um e-mail: jcandido9@gmail.com 

Ou acompanhar-me nas redes sociais!  

  

 

mailto:jcandido9@gmail.com
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O Rabo do Tatu 

Júnior Cadima1  

 

A infância é uma fase extremamente especial e é nesse 

momento que se constrói todo o “alicerce” para que a criança tenha 

um bom desenvolvimento global.  

Devemos assumir o lúdico como uma ferramenta facilitadora 

durante o processo de ensino e aprendizagem. O ato de brincar é 

uma necessidade básica da criança e representa um papel 

importante para o seu o desenvolvimento psicossocial. 

Brincando se constrói conhecimentos! 

Vamos brincar??? Se liga aí nessa proposta para fazer com a 

criançada!  

A atividade que irei propor hoje é uma brincadeira realizada com 

a parlenda “O rabo do tatu” e iremos precisar apenas do nosso 

corpo.  

                                                           
1
 Atividade adaptada do livro Lenga la Lenga da Editora Ciranda Cultura. 
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Objetivo: Trabalhar o ritmo, coordenação motora, percepção, 

sensação, atenção, memória, rima e linguagem.  

Tempo de realização: de 10 a 15 minutos.  

Faixa etária: A partir dos 2 anos.  

Parlenda: “DIGA EU. DIGA TU. DIGA O RABO DO TATU.”  

Desenvolvimento: Podemos iniciar a atividade perguntando se 

a criança sabe o que é um tatu ou se ela já viu um. Neste momento 

estamos estimulando a memória dela. Deixe uma imagem ao lado e 

mostre à criança. O acesso visual é um excelente recurso para 

retermos uma informação.  

 

Após apresentar o tatu para a criança, vamos à brincadeira.  

A proposta é realizamos movimentos corporais acompanhando 

as sílabas da parlenda.  

Bata 2x com as duas mãos nas pernas e finalize com uma 

palma.  

 

DI (mãos nas pernas) GA (mãos nas pernas) EU (palmas). 

DI (mãos nas pernas) GA (mãos nas pernas) TU (palmas). 

DI (mãos nas pernas) GA O (mãos nas pernas). 

RA (palmas) BO (palmas). 

DO (mãos nas pernas) TA (mãos nas pernas) TU (palmas). 
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Um ponto bastante importante é: EXPLORE outras possibilidades 

e ABUSE da criatividade. Esta forma que ensinei é uma das maneiras 

que podemos brincar com esta parlenda. Temos muitas outras 

formas que podemos realizar, por exemplo: com copos, bexigas, 

baquetas, chocalhos.  

E aí, gostou da brincadeira? Depois que realizar, compartilhe 

comigo qual foi o resultado.  

Um abraço e muita diversão para vocês!  

 

 

Meu nome é Júnior Cadima, sou Pedagogo. 
Especialista em Neuropsicologia aplicada à Neurologia 

Infantil pela Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp. Especialista em Psicomotricidade, 

Neurociências aplicada à Educação e Psicopedagogia 
Clínica e Institucional pelo Instituto Brasileiro de 

Formação de Educadores (IBFE). Desenvolvo trabalho 
pedagógico e de pesquisa fomentando o diálogo entre 

as áreas da psicomotricidade, neurociência, música e 
inclusão. 
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Quem está na Toca? 
Margarete Lima 

 

Para jogar precisaremos de alguns materiais: 

 Seis (6) “tocas” – caixas, sacos ou potes que podem ser de 

tamanhos variados, só não podem ser transparentes. 

 Um (1) dado. Se não tiver um, escreva de os números de 1 

a 6 em folhinhas separadas, coloque num saquinho ou pote 

para serem sorteados a cada rodada. Se for jogar com uma 

criança que não saiba os números, pode pintar os papéis 

com cores variadas ou fazer um dado de cores. 

 De 10 a 20 objetos variados (lápis, bonecos, carrinhos, o 

que quiser!), eles só precisam caber nas “tocas”, ficando 

bem escondidos! 

 

É um jogo para dois ou mais participantes. Vamos à preparação 

e as regras: 
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 Escolha 6 objetos que serão escondidos nas “tocas”, 

colocando em uma mesa ou no chão mesmo. Os objetos 

restantes ficarão próximos para serem usados durante a 

partida. 

 Numere as “tocas” de 1 a 6, ou sinalize com as cores 

correspondentes as que foram pintadas nos papéis. 

 Todos os jogadores devem observar os objetos por 1 

minuto antes de serem “escondidos” nas tocas. 

 O primeiro jogador joga o dado ou sorteia o número. Ele 

tem que dizer o que está escondido na “toca” 

correspondente ao número. Depois de dizer, tira o objeto 

da toca e confere: se acertou fica com o objeto e escolhe 

outro para ser colocado no lugar, se errou, o objeto volta 

pra toca e é a vez do próximo jogador. 

 A cada acerto, o objeto é substituído na “toca” até que 

terminem. 

 Vence quem acumular mais objetos! 

 

Esse jogo além de muito divertido, pode ser um entretenimento 

para toda família! Adultos e crianças podem se divertir muito com 

essa brincadeira! 

E uma atividade que estimula uma série de processos mentais: 

atenção, concentração, memória e controle inibitório, além de 

estimular o vocabulário e o trabalho em grupo, pois a brincadeira 

começa antes do jogo com a preparação de todo material! Diversão 

garantida! 
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Meu nome é Margarete Lima, sou professora e 
psicopedagoga. Trabalho num colégio de Ensino 

Fundamental e Médio, na ONG Anjinho Azul e também 
no Espaço DAN, onde atendo crianças e adolescentes, 

especialmente anjos azuis (TEA), ufa! Quando estou 
em casa, amo jogar com meus filhos! Tenho paixão 

por jogos, de todos os tipos, aprendi a amar o jogo 
desde criança. Minha mãe vivia inventando jogos de 

imaginação e de tabuleiro. Trago essa paixão para o 

meu trabalho e para a minha família! Se quiser 
conversar, pode me encontrar aqui: 

@margaretelima.psicopedagoga ou 
margasslima@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:margasslima@gmail.com
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Trilha 
Rosalva Drummond 

 

A  é um jogo bastante conhecido, muitos formatos e trilha

modelos são vendidos pela indústria do brinquedo, mas é também 

uma estratégia interessante para construir com as crianças de várias 

idades. O que vai mudar é a complexidade do jogo.  

O que é uma trilha? É um caminho construído com etapas e 

desafios que serão percorridas até chegar ao final. O tamanho da 

trilha e a dificuldade devem considerar a idade e o interesse das 

crianças. 

O interessante nessa proposta é que pode ser utilizada tanto 

como uma estratégia, cujo foco é o entretenimento, o lazer ou um 

suporte didático lúdico. Em tempos de necessidade de isolamento 

social, investir em produzir os próprios brinquedos é uma maneira 

de envolver as crianças em um projeto de interesse para ser 

utilizado por ela mesma e seus familiares.  
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Outro aspecto interessante também, é que a temática da trilha 

pode variar, envolvendo um interesse da criança. Desenho animado, 

um personagem que a criança gosta, uma história e até um 

conteúdo que precisa ser estudado. A criança também pode 

construir os próprios desafios (pular uma casa, voltar duas casas, 

responda a pergunta antes de seguir o caminho, fique uma rodada 

sem jogar se não acertar a resposta, entre outras possibilidades) 

É bacana reaproveitar o que iria para o lixo, o papelão, a caixa 

de algum produto, as tampinhas de garrafa ou outros suportes para 

simbolizar as peças do jogo, pode também ilustrar com colagens 

figuras de revistas, além de propor que os desenhos sejam feitos 

pela criança...  

 

Material: 

 um dado ou fichas para sortear quantas casas vai pular; 

 tampinhas de garrafas; 

 folha de papel ofício, cartolina, papelão, caixa de sapato... 

O desenho deve representar um caminho dividido em 

blocos; 

 lápis de cor, canetinhas, lápis, tesoura, cola. 

 

Passo a passo:  

 Escolha com a criança o tema que será o fio condutor da 

trilha. Quando se usa uma história infantil, pode aproveitar 

o enredo da história com desafios e curiosidades, então 

essa é uma dica legal.  
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 Desenhe em uma superfície: folha de papel ofício, cartolina, 

papelão... O desenho deve representar um caminho 

dividido em blocos (casa). 

 Enumere os blocos/casas.   

 O início da trilha será o número 1 e o final o último bloco 

enumerado.  

 Inclua em alguns deles desafios, por exemplo: A 

Chapeuzinho Vermelho encontrou o Lobo Mau, fique uma 

vez sem jogar...  Você chegou nesta casa e lavou bem as 

mais com sabão e água, avance duas casas... Podem ser 

incluídas perguntas sobre os personagens ou desenho 

animado... enfim... nessa hora a imaginação é o limite! Mas 

vale destacar que a brincadeira precisa fluir, os desafios 

devem ser condizentes com os conhecimentos e 

possiblidades de respostas das crianças, o adulto pode 

orientar nessa construção. 

 Os desafios podem ser construídos pelas próprias crianças, 

assim como enfeitar, decorar as peças... construir o dado 

ou fichas...  

 

Como se brinca?  

O objetivo da trilha é percorrer todo o trajeto e quem chegar ao 

final será o vencedor. Mas as regras também podem ser construídas 

com as crianças.  

 

Uma dica: 
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A construção da trilha será mais proveitosa como projeto de 

trabalho da criança, se ela já conhecer outras trilhas. Então, explore 

algumas possiblidades de jogos já prontos, alguns estão disponíveis 

na internet.  

Aproveite a experiência!  

  

Sou Rosalva Drumond, professora brincante 

desde 1994 na rede pública de ensino e mãe 
de um menino que ama futebol e 

dinossauros. Adoro dançar, brincar e estudar. 
Desenvolvo pesquisa sobre políticas 

curriculares e me doutorei pela UERJ. Hoje, 
trabalho na formação de professores na CNEC 

Ilha do Governador e no ISERJ. Defendo o 
brincar, o dançar como essencial na formação 

de crianças, jovens e adultos. Meu contato é 

rosalvadrummond@gmail.com ou 
0039.rosalvarita@cnec.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosalvadrummond@gmail.com
mailto:0039.rosalvarita@cnec.br
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Qual é o Nome? 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

 

O que posso aprender com essa brincadeira? 

 Identificar as letras que compõem o próprio nome; 

 Desenvolver a leitura e a escrita de palavras variadas; 

 Explorar a capacidade de encontrar/associar que possuem 

ligação com o seu próprio nome. 

 

O que usar? 

 Folha de papel ofício A4; 

 Hidrocor ou lápis; 

 Tesoura.  

 

Como construir o jogo? 

Dobrar a folha ao meio na vertical; 
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Dobrar novamente de modo que fique 4 retângulos, após, dobre 

novamente assim ficam 8 quadrados; 

Em cada quadrado escrever uma letra do seu nome; 

Cortar o papel nas marcas vincadas; 

Agora estão prontas as peças do jogo! 

Com os quadrados e as respectivas letras que formam o nome, 

vamos formar palavras?  

Você pode anotar as palavras em um papel separado e depois 

passar para os retângulos. Se quiser, esta brincadeira pode 

acontecer em dupla e ver qual nome há mais possibilidades de 

escrita de palavras. 

 

Uma dica:  

Se o nome for maior que a quantidade de retângulos feitos 

numa só folha, dobre duas folhas! O que importa é brincar com as 

palavras.   

 

 

Sou Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, amo viajar 
no universo das letras e dançar samba de gafieira, 

especialmente porque tudo isso traz as sensações 
das brincadeiras de criança: imaginação, 

movimento, partilha, prazer e outras tantas 
emoções. Sou também Pedagoga (UNIRIO). Pós-

graduada em Educação em Relações Raciais 
(UFF). Estudante de História (UNIRIO). 

Coordenadora Local do PNAIC. Coordenadora 
Geral do Setor Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do Sul/RJ e 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
de Paraíba do Sul /RJ. E-mail: 

djenainethomas@gmail.com  

 

 

 

mailto:djenainethomas@gmail.com
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Na mira das Sílabas 
Adriana Dutra da S. de Figueiredo 

 

Este jogo “Na Mira das Sílabas” tem a pretensão de auxiliar o 

processo de Alfabetização de forma lúdica. Foi criado a partir da 

observação de crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem no que diz respeito à leitura e escrita.  

Para confeccionar este jogo você precisará de: 

 1 pilot; 

 3 folhas de papel A4; 

 1 lanterna pequena. 

 

Como fazer?  

1) Recorte quadrados no tamanho 4cmx 4cm; 
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2) Com o pilot, escreva as sílabas simples ou complexas em 

cada quadrado (dependerá da necessidade do trabalho); 

3) Disponibilize as sílabas e acenda a lanterna sobre as mesmas 

em sequência para a formação das palavras. EX.:                        

Em seguida, pergunte à criança qual palavra formam as sílabas. 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção.“  

Paulo Freire 

 

 

Sou Adriana Dutra, pedagoga, psicopedagoga. Possuo 
aperfeiçoamento em Autismo. Brinquedista. 

Apaixonada pelo brincar, estou sempre em busca de 

inovações nos atendimentos psicopedagógicos, criando 
ferramentas que possibilitem o aprendizado por meio do 

lúdico. Caso queira saber mais sobre os jogos que criei, 
me envie um e-mail: psicopedag.dri@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO CA 

mailto:psicopedag.dri@outlook.com
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Jogo da Minhoca 
Anderson Amaral  

 

Objetivo da atividade: 

 Capacidade respiratória; 

 Ressignificação; 

 Estratégia; 

 Competitividade; 

 Motricidade fina (na elaboração 

da minhoca). 

 

Material utilizado: 

 Folha A3; 

 Tesoura;  

 Canetas ou lápis de cor. 
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Passo a passo: 

Pegar folha A3 e cortar uma tira de papel pelo comprimento. Em 

seguida, dobre-a como uma sanfona, deixando cada dobra com pelo 

menos 2 a 3 centímetros. 

Desenhe a lápis ou canetas o rostinho da minhoca e pinte o 

corpo usando sua imaginação. 

Depois de cada participante montar sua minhoca vamos disputar 

uma corrida. Colocar as minhocas uma do lado da outra em seguida 

os participante devem inspirar puxando bastante o ar e alguém 

quando falar “já’, devem soprar o ar movendo as minhocas.  

Ganha quem projetar a minhoca mais longe! 

 

 

Sou Anderson Amaral.  Arteterapeuta, 
Profissional de Educação Física, Brinquedista e 

Coordenador do curso de Pós-graduação em 

Domínio Cognitivo e Motor AVM. Autor dos livros 
“Jogos Cognitivos: Uma visão Multidisciplinar” e 

“Jogos de Estimulação Cognitiva e Motora” ambos 
publicados pela WAK Editora. Meu contato é: 

rj.anderdonamaral@gmai.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rj.anderdonamaral@gmai.com
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Conta um Conto?  
Paula Cid Lopes 

 

O que esta brincadeira desenvolve? 

 Desenvolve a elaboração criativa para a produção de textos 

orais que poderão envolver a fantasia, o humor, o suspense, o 

romance e outros gêneros. 

 Desenvolve a escuta, a ressignificação de objetos, a análise 

semântica e o planejamento. 

 Promove a interação social e a afetividade. 

 

Como elaborar? 

Número de participantes: Dois ou mais participantes. Podem ser 

formadas duplas ou grupos, dependendo da quantidade de pessoas. 

Objetivo do jogo: Os participantes “de voz”, cada um na sua vez, 

são desafiados a elaborarem uma história na qual o enredo deverá 

atingir o objetivo definido por um dos participantes “da escuta”. 
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Contratempos: A história elaborada deverá contemplar objetos 

(anteriormente selecionados pelo grupo de participantes) que 

servirão de contratempos no enredo.  

Não há necessidade de atribuir pontuação para a história ou eleger 

vencedores nesta brincadeira. É só curtir! 

 

Precisa de material? 

 Objetos da casa, preferencialmente de espaços e com funções 

bem variadas. 

 Uma caixa ou sacola para colocar os objetos 

 

Passo a passo: 

Os participantes combinam o número de objetos que cada um 

vai selecionar pela casa para fazerem parte da brincadeira. 

Sugestão: 5 objetos para cada participante. Exemplos: Escova de 

cabelo, pasta de dente, colher, meia, relógio, remédio, quadro, 

macarrão, revista. 

Um participante “da escuta” elabora um objetivo para ser 

alcançado no enredo que será desenvolvido e comunica ao 

participante que irá contar a história. Exemplos: Salvar o guerreiro 

da ilha de gelada / Proteger os duendes da ira do gigante / Resgatar 

o cruch invicto da balada. 

Enquanto o participante “de voz” desenvolve o enredo, o(s) 

outro(s) vai apresentando objetos que deverão ser incorporados à 

história que está sendo contada, sem que se perca de vista o 

objetivo final que foi definido anteriormente. 
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O(s) participante(s) “da escuta” analisa(m) se o enredo da 

história alcançou o objetivo definido no início da “contação”. 

Os objetos podem ser trocados a cada nova história a ser 

contada ou poderão ser mantidos, a critério dos participantes. 

Variação: Os participantes podem combinar se os objetos serão 

escolhidos às cegas, se alguém do grupo “da escuta” irá indicar ou 

se o participante “de voz” poderá escolher os objetos que irão 

compor a história.  

 

Paula Cid Lopes é  

Professora Associada da UERJ, na Faculdade de 

Educação, Departamento de Estudos Aplicados 

ao Ensino, na área de Linguística Aplicada à 
Alfabetização e ao Letramento. Nesta 

universidade, atualmente é Coordenadora do 
Curso de Pedagogia. Doutora e Mestre em 

Educação. Especialista em Psicopedagogia e 
Gestão Pedagógica. Graduada em Pedagogia. 

Atua como professora em diferentes segmentos 
educacionais desde 1994, nas redes pública e 

privada de ensino. Membro do grupo de pesquisa  
“Linguagem, Cognição Humana e Processos 

Educacionais” (GrPesq/CNPQ). Membro do 
Núcleo de Estudos e Ensino em “Linguagens, 

Alfabetização e Letramento” (UERJ/EDU). 
Coordena a disciplina “Prática de Ensino I” da 

Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ (modalidade EAD). E-mail: 

paulacidlopes@gmail.com  

 

 

 

 

  

 

mailto:paulacidlopes@gmail.com
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Quiz dos Sentidos 
Matheus Pinheiro  

 

A brincadeira Quiz dos Sentidos tem como objetivo estimular e 

aguçar o tato, visão, olfato, paladar e audição de uma maneira 

simples e divertida. Adoro esta brincadeira!  Aviso que você pode 

chamar seus colegas, sua família e aquele que está disponível e 

aberto a brincar. Não necessita de muitos recursos, não precisa 

gastar dinheiro, o foco é a diversão e a oportunidade de ampliar 

conhecimentos. Chega de papo, você precisa separar alguns objetos 

e alimentos, no intuito de desenvolver os seus cinco sentidos.  

Para o “Tato”, sugiro que providencie uma caixa ou um saco 

grande, onde você depositará uma variedade de objetos. Vale dizer 

que pode ser colocada qualquer coisa que caiba no saco, 

logicamente, como por exemplo: copo (que não seja de vidro), 

colher, desodorante, escova de dente, porta retrato, pente, 

almofada, controle remoto da TV, pilha, óculos, apontador, urso de 

pelúcia e entre outros objetivos que podem ser manipuláveis. Quero 
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ver se a criança ou até mesmo o adulto conseguirá descobrir o que 

têm dentro da caixa ou do saco! Você pode determinar um tempo 

para que a atividade não fique cansativa. Eleja outros critérios para 

que a brincadeira fique interessante e desafiadora entre os 

participantes – como falar no final todos os objetos que estavam na 

caixa/saco; escrever em uma folha de papel os objetos. Quero ver 

vocês desenvolverem também a memória.  

Partimos para o segundo sentido - “Olfato”, mas não precisa 

seguir essa lógica. Fique à vontade para modificá-las. Para esta 

etapa vá até a dispensa de sua casa e separe produtos ou alimentos 

que exalem aromas específicos (traduzindo, pega algo que tenha 

cheirinho). Pode ser: sabonete, vinagre, café, limão, achocolatado, 

banana, detergente, desodorante, perfume, cebola, ervas e entre 

outros. É importante que o participante esteja com os olhos 

vendados, para não enxergar o produto.   Quero ver se você 

consegue ter um olfato sensível!   

Já na “Visão”, o bacana é ser um bom observador para 

alcançar o objetivo desta brincadeira, que é testar a percepção 

visual dos envolvidos nela. O que quero dizer com isso? Cada 

participante observará por alguns instantes um objeto previamente 

selecionado e o mesmo deve, por um curto período de tempo, 

desenhá-lo em um pedaço de papel. Aquele que conseguir expor 

com maior riqueza de detalhes possíveis, vencerá esta etapa.  

A fase da “Audição” será o momento de colocar em prática a 

nossa imaginação criadora. O dinamizador deverá fazer diferentes 

tipos de sons, barulhos e onomatopeias2. Ao final dos sons emitidos 

                                                           
2
 Segundo o dicionário online (Formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos de que a 

língua dispõe, de um som natural a ela associado 
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pelo dinamizador o participante “decifrará” tais sons, dizendo o 

nome do objeto, animal ou fonte sonora imitada. Parece fácil, mas é 

uma maneira de desenvolver a escuta sensível daquele que brinca 

com os sons.  

Por último, que pode também ser o primeiro chegamos ao 

“Paladar”. Neste momento, abra a sua geladeira, veja o que tem 

de gostoso e use nesta brincadeira. O essencial é saborear, mas com 

os olhos vendados.  Utilize maçã, leite, banana, suco, água, queijo, 

arroz, biscoito, feijão, cenoura, pão e qualquer outro alimento ou 

bebida para degustação.  

Ufa! Chegamos ao fim da descrição desta brincadeira. Junte sua 

família e aprimore os seus sentidos. O brincar é uma forma de ouvir, 

falar, sentir, enxergar e saborear. O lúdico é vivo, este é o Quiz dos 

Sentidos.  

  

 
Oi, me chamo Matheus Pinheiro. Sou estudante de 

Pedagogia e sempre estou envolvido em atividades 
cujo brincar, o jogar é importante para interação entre 

crianças e adultos. Neste caso, vivi este espaço 
brincante desde a minha infância quando era lobinho 

em um grupo de escoteiro. Hoje sou “Chefe”, ou 
melhor: um ser brincante dando o meu “melhor 

possível” (lema de um lobinho) para as crianças e o 
meu próximo. Ajudar é a minha característica. Para 

entrar em contato comigo escreva para: 

matheus.pinheiro1305@gmail.com 
 

 

 

mailto:matheus.pinheiro1305@gmail.com
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Curupira 
Elizabeth Orofino Lucio 

 

Vamos unir literatura, folclore, criatividade e ludicidade 

brincando de ! Curupira é uma brincadeira típica da região Curupira

norte do país! Curupira é uma figura do folclore brasileiro. Ele é um 

ente fantástico das matas, um moleque de cabelos compridos e 

vermelhos, cuja característica principal são os pés virados para trás, 

para deixar pegadas enganosas e confundir os caçadores, 

protegendo, assim, as árvores e os bichos. 

A brincadeira Curupira proporciona aos participantes o 

desenvolvimento da linguagem e da memória, além de possibilitar a 

construção de um repertório cultural. 

Vamos brincar de curupira! 
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Para brincar é necessário formar um círculo com crianças ou 

com toda família, lembrando que precisamos estar afastados por 2 

metros de distância nesse momento de pandemia. 

Dois integrantes da brincadeira ficam no meio da roda de olhos 

vendados, representando o curupira, e a outra começa a brincadeira 

com a pergunta:” O que é que tu perdeu?”. O guardião das matas 

pode responder que perdeu o sapato, o relógio, o que quiser. Todas 

os participantes da roda fazem a mesma pergunta e o último 

participante, pergunta o que o Curupira deseja comer. 

Nesse momento, interpretando o guardião das matas, o Curupira 

tira a venda dos olhos e verificará que não tem a comida que pediu, 

então irá correr atrás dos demais participantes. Quem for pego, se 

torna o novo Curupira, passa a ser a presa ou passa a responder às 

perguntas. 

 

Sou Elizabeth Orofino Lucio, professora da 

Universidade Federal do Pará,atuando na Pós-
graduação em Inovação e Criatividade no Ensino 

Superior. Fundadora, coordenadora e líder do 
Laboratório Sertão das Águas: alfabetização, leitura, 

escrita, literatura, cibercultura, formação e trabalho 

docente do Grupo de Estudos e Pesquisa GEPASEA 
(CNPQ), do Fórum de Alfabetização, leitura e escrita 

Flor do Grão Pará e do Clube de Leitura Tertúlias do 
Grão Pará. Integro a Rede de Formação Docente: 

Narrativas e Experiências (Rede 
Formad/UNIRIO/Brasil). Tenho experiência na área 

de Educação, com ênfase em alfabetização, atuando 
principalmente nos seguintes temas: formação inicial 

e continuada de professores, didática da formação, 
alfabetização, leitura, escrita, literatura infanto-

juvenil, cibercultura e política pública. E-mail: 
orofinolucio@ufpa.br  

 

 

mailto:orofinolucio@ufpa.br
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Quer mais ideias? 
Jonathan Aguiar 

 

Nesta bússola do ser brincante reunimos pesquisadores, 

estudantes, professores, profissionais da área da saúde e educação. 

Psicopedagogos e educadores cuja bandeira que levantamos é do 

brincar em diversos contextos, de modo especial e exclusivo dentro 

de casa, perante o período que enfrentamos a pandemia causada 

pelo Covid-19. 

A nossa luta é a garantia que seres humanos vivam o brincar, 

retorne a sua essência lúdica e criativa apesar das adversidades, das 

barreiras que são postas socialmente. Sabemos que as ideias 

expressas pelos educadores (que assim expuseram) não se 

encerram aqui, mas abrem para novos caminhos, propostas, 

atividades que têm como o foco o envolvimento, a interação com 

brincadeiras e jogos que ampliem os horizontes da beleza do 

conhecimento, igualmente a pérola que é ser humano.  
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Portanto, segue como sugestão alguns livros, sites e canais no 

YouTube que podem aprimorar a vivência de um espaço lúdico, 

criativo em boa parte dos lares, até porque ficar em casa  significa 

neste momento proteção. 

Se você quer saber mais sobre as 

implicações dos Jogos, Brinquedos e 

Brincadeiras no desenvolvimento e na 

aprendizagem na vida humana, leia o livro 

“Jogos, Brinquedos, Brincadeiras e 

Brinquedoteca” escrito pela Profa. Dra. 

Sirlândia Teixeira, 

publicado pela 

Editora Wak3.  

Seguindo a mesma permissa 

de indicações de que os aspectos criativos 

podem surgir a partir da resignificação de 

sucatas, materiais recicláveis ganham um 

tom construtivista, tornado-se brinquedos e 

jogos. Desta prática surgem benefícios que 

garantem o prazer de brincar, criar e jogar 

a partir de sua própria produção. Esta é 

aposta de Beatriz Piccolo Gimenes. A 

escritora e também membro da 

Associação Brasileira de Brinquedotecas 

(ABBri) e apresenta em sua em sua 

Coleção Fazer, Jogar...Sentir e 

                                                           
3 https://wakeditora.com.br/ 

https://wakeditora.com.br/
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Compreender, publicados pela Wak Editora, outros títulos. São eles: 

Jogos e brinquedos multidisciplinares: sucata, criatividade e brincar-

jogar (volume 1), e, Jogos e brinquedos multidisciplinares para 

brinquedotecas: sucatas, criatividade e brincar-jogar (volume 2).   

Destaco que a Wak Editora têm nos últimos anos lançado livros 

interessantíssimos sobre jogos, dinâmicas de grupos, jogos 

psicomotores, cognitivos e entre outros enfoques.  

 

 

 

 

 

 

Assim como os livros, outra fonte de consulta que pode gerar 

várias ideias são os sites que se preocupam em disponibilizar 

conteúdos pertinentes ao alcance de todos. Então, segue abaixo 

cinco páginas gratuitas que contribuem para aqueles que querem se 

debruçar na defesa do brincar, sejam pesquisadores da área ou 

aqueles que se envolvem na brincadeira e até mesmo os que têm 

por iniciativa possibilitar este espaço brincante.  
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1. Território do Brincar 

(https://territoriodobrincar.com.br/). 

 

 
 

 

2. Brincadiquê? 

(http://www.brincadique.com.br/). 

 

 

 

 

 

 

 

https://territoriodobrincar.com.br/
http://www.brincadique.com.br/
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3. Dia de aprender brincando  

(https://diadeaprenderbrincando.org.br/). 

 

 
 

 

 

4. Mapa do Brincar 

(http://mapadobrincar.folha.com.br/) 

 

 
 

 

https://diadeaprenderbrincando.org.br/
http://mapadobrincar.folha.com.br/
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5. Associação Brasileira de Brinquedotecas 

(http://www.brinquedoteca.org.br/jogos-e-brincadeiras/) 

 

 

 

Neste direcionamento, há inúmeros saberes, experiências 

sendo compartilhados em livros, sites e nos canais do YouTube. 

Encontramos vídeos para crianças, educadores, com dicas, 

propostas e um olhar profissional a respeito das atividades lúdicas 

que acontecem na escola, em casa, no consultório, na rua, na favela 

e em vários contextos socioculturais. Seguem cinco Canais que 

valem acessarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brinquedoteca.org.br/jogos-e-brincadeiras/
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1. Brincadeiras e Jogos 

(https://www.youtube.com/channel/UCR47ehOCt4wDMPalXCA6

UqQ/about) 

 

 

2. Escola de Recreadores 

(https://www.youtube.com/channel/UCe9ce0lsZAkeHOK_lzh25Wg/about) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCR47ehOCt4wDMPalXCA6UqQ/about
https://www.youtube.com/channel/UCR47ehOCt4wDMPalXCA6UqQ/about
https://www.youtube.com/channel/UCe9ce0lsZAkeHOK_lzh25Wg/about
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3. Ideias incríveis - brincadeiras 

(https://www.youtube.com/channel/UC8Xr4ENA7Puxr_gxogBqp

nA) 

 

 

 

 

4. Psicomotricidade com Vera Mattos 

(https://www.youtube.com/channel/UCt5UHHgLUKRKT1SgXf9z

uJw/about) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8Xr4ENA7Puxr_gxogBqpnA
https://www.youtube.com/channel/UC8Xr4ENA7Puxr_gxogBqpnA
https://www.youtube.com/channel/UCt5UHHgLUKRKT1SgXf9zuJw/about
https://www.youtube.com/channel/UCt5UHHgLUKRKT1SgXf9zuJw/about
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5. Geraldo Peçanha de Almeida 

(https://www.youtube.com/user/gera2578/about) 

 

 

Depois de todas essas indicações, decida qual o caminho você 

deseja seguir. Invista seu tempo no brincar. Ele promove 

conhecimento, desenvolvimento e interação. Possivelmente aqui 

está a bússola de um ser brincante. Viva intensamente o lúdico!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/gera2578/about
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Quem são os organizadores? 
 

Meu nome é Jonathan Aguiar, amo poesias, 
Tio-dindo da Manu. A ideia desta bússola do ser 

brincante surgiu em um final de semana, a 
partir da intenção de ajudar outros 

educadores a propiciar um espaço do brincar 
dentro dos seus lares, principalmente 

aqueles que moram em favelas, cujo o 
brincar que acontecia na rua foi 

interrompido devido a pandemia do Covid-
19. Seres brincantes é o que somos, faz parte 

de nossa natureza humana: torno-me lúdico, 
brincante, quando ressignifico os desafios que bateram à 

minha porta e de outros brasileiros (não esquecendo que esse 
assunto é mundial). Organizei este material com 

Candida que abraçou esta ideia, junto com outros 

colegas.   Sou Doutorando em Educação pela UFRJ, 
Mestre em Educação. Psicopedagogo, Pedagogo e 

autor dos livros “Educação, Lúdico e Favela: quantos 
tiros são necessários para aprendizagem?” (Ed. 

Wak), e “O lúdico é um saber? Vozes docentes 
sobre o lúdico na docência do ensino superior” (Ed. 

Multifoco). Qualquer dúvida, sugestão e indicação 
me segue no Instagram @poetajota ou me mande 

um e-mail: escritorjonathan@gmail.com   

 

Candida Mirian Vasconcelos dos Santos este 
é o meu nome. Sou uma canção,apaixonada pela 

dança e brincar como uma criança, gosto de viajar e 
compartilhar ideias com amigos e parceiros de trabalho. Assistente 

Social, Brinquedista e Coordenadora da Brinquedoteca do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto/UERJ. Meu contato é manguitorotador2015@gmail.com 

 

mailto:escritorjonathan@gmail.com
mailto:manguitorotador2015@gmail.com
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“Isto não é uma cartilha, 

Isto não é um livro de receitas. 

Isto pode até parecer um manual, um guia, mas, é uma bússola. 

Bússola que convida a brincar, 

Bússola criada por seres brincantes. 

Nós, escolhemos viver brincando. 

Aqui estão alguns caminhos,  

Possíveis direções, 

Conectando: vida, saúde, afeto e proteção 

Brincar é solidariedade 

Abre as asas da imaginação!” 


