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Há uma postura tradicional, que separa a prender (parte séria) 

do brincar. 

 

Para muitos, a brincadeira pode ser feita ANTES, DEPOIS ou 

nos INTERVALOS da “aula”, que são momentos onde o 

processo ensino-aprendizagem acontece.  

 

Porém, para outros, A BRINCADEIRA FAZ PARTE DO 

PROCESSO, é uma ferramenta educacional.  

BRINCAR É COISA SÉRIA! 



BRINCAR oferece à criança: 
 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL:  

Autodescoberta 

Autonomia 

Auto-estima 

 

DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO: 

 convívio 

Cooperação 

Habilidade de liderar e ser liderado  



O brincar é uma experiência de aprendizagem, abre 

para a criança múltiplas janelas de interpretação, 

compreensão e ação sobre a realidade. 

 

As crianças aprendem a olhar e compreender o 

mundo e a si mesmas de outras perspectivas. 

 

O brincar é uma experiência de cultura, por meio da 

qual valores, habilidades, conhecimentos e formas 

de participação social são constituídos e 

reinventados pela ação coletiva das crianças. 



Para Vygotsky, o brincar é fonte de desenvolvimento e de 

aprendizagem, constituindo uma atividade que impulsiona o 

desenvolvimento, pois a criança se comporta de forma mais 

avançada do que na vida cotidiana, exercendo papéis e 

desenvolvendo ações que mobilizam novos conhecimentos, 

habilidades e processos de desenvolvimento e aprendizagem. (ZDP)   



Brincando a criança aprende a reconhecer  as  

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS DA BRINCADEIRA: 

 ASPECTO FICTÍCIO 

 REPETIÇÃO 

 NECESSIDADE DE ACORDO ENTRE PARCEIROS 

E aprende os esquemas que lhe permite convidar outros para brincar: 

 

FORMAS ESPECÍFICAS DE EXPRESSÃO  

(gestos, falas, balbucios, risos, entonações, etc) 

 
MOVIMENTOS SINALIZADORES DA BRINCADEIRA 

 

ALTERNÂNCIA DE TURNOS 

 

VOCABULÁRIOS E CONSTRUÇÕES  

VERBAIS ESPECÍFICOS. 



A BRINCADEIRA EDUCATIVA É UMA BRINCADEIRA PELA 

QUAL AS CRIANÇAS APRENDEM. 

 

ELAS ENVOLVEM: 

 

BRINCADEIRAS MANIPULATIVAS: incluem brincadeiras 

nas quais as crianças manuseiam equipamentos e materiais. 

 

BRINCADEIRAS DRAMÁTICAS: incluem atividades nas 

quais as crianças desempenham um papel de faz-de-conta. 

 

BRINCADEIRAS MOTORAS: incluem brincadeiras que 

envolvem a motricidade ampla. 

 

OS JOGOS: são brincadeiras estruturadas em torno de 

regras específicas. 



BRINCADEIRAS MANIPULATIVAS: incluem brincadeiras nas quais as crianças 

manuseiam equipamentos e materiais 

 

 

•Brinquedos de montar ou encaixar 

•Quebra-cabeças 

•Blocos de madeira e pinos 

•Conjunto para construção (blocos, lego, etc) 

•Materiais de matemática ( varetas para contar, réguas, xícaras, metro, etc) 

•Tábuas e caixas de abrir e fechar (fechaduras, chaves, cadeados, etc) 

•Zíperes, botões, cadarços, botões de pressão, velcro, etc. 

•Materiais naturais (areia, água) 



BRINCADEIRAS MOTORAS: incluem brincadeiras que envolvem a 

motricidade ampla. 

 

 

Brincadeiras ao ar livre: escalar, correr, saltar, usar peças 

grandes, escavar, etc. 
 

 

 

MATERIAIS: 

 

•Caixa de areia 

•Casa de brinquedo e plataforma 

•Brinquedos com rodas 

•Cavaletes, trava, barris (para escalar e equilibrar) 

•Bolas, cordas, pneus, etc 



BRINCADEIRAS DRAMÁTICAS: incluem atividades nas quais as crianças 

desempenham um papel de faz-de-conta. 

 

 

 

CAIXAS DE ACESSÓRIOS: 

 

 

RESTAURANTE: pratos, copos, talheres, avental, saleiro, etc. 

SUPERMERCADO: caixa registradora, embalagens vazias, dinheirinho, etc. 

CONSULTÓRIO MÉDICO: estetoscópio, balança, seringa, etc. 

CABELEIREIRO: espelho, pente, navalha de brinquedo, pincel de barba, etc. 

CORREIO: envelopes, cartões, selos usados, lápis, etc. 


