
 Aprender Brincando
Milhões de crianças estão em casa enfrentando interrupção escolar e frequentemente se sentindo isoladas de amigos e 

colegas. Estas dicas ensinam a aprender brincando, algo que pode ser divertido para pessoas de todas as idades. 

Para obter mais informações, clique nos links a seguir:

Contando histórias
Conte às crianças uma história 
da sua própria infância

Peça que elas contem uma 
história

Invente uma nova história 
juntos começando com “Era 
uma vez...”. Cada pessoa 
adiciona uma nova sentença à 
história

Encene sua história ou seu 
filme favorito. Crianças mais 
velhas podem até dirigir as 
mais novas e aprender sobre 
responsabilidades

Jogo da memória 
A primeira pessoa diz: 
“Quando a COVID-19 terminar, 
eu vou... (por exemplo, passear 
no parque)”

A segunda pessoa 
complementa: “Quando a 
COVID-19 terminar, eu vou 
passear no parque e depois... 
(por exemplo, visitar meu 
melhor amigo)”

Cada pessoa complementa o 
que a anterior falou e tenta 
pensar em todas as coisas 
divertidas que quer fazer 
quando a COVID-19 
terminar

Você pode mudar o cenário para 
qualquer outro cenário no futuro 
(por exemplo, quando eu 
encontrar meu amigo)

Mude o objeto!

Itens domésticos do dia a dia 
como vassouras, rodos ou 
cachecóis podem se tornar 
adereços divertidos para os 
jogos

Coloque um objeto no centro 
do cômodo. Quando alguém 
tiver uma ideia, é só pegar o 
objeto e mostrar para todo 
mundo o que aquilo pode ser

Por exemplo, uma vassoura 
pode se tornar um cavalo, um 
microfone ou até uma guitarra!

Jogos de movimento
Crie uma coreografia para as músicas preferidas dos seus filhos e 
filhas. A primeira pessoa faz um passo de dança e as outras têm que 
fazer igual. Todo mundo tem a chance de começar primeiro

Proponha um “desafio” para descobrir quem consegue alcançar a 
ponta do pé mais vezes: pode ser com polichinelos ou tentando 
alcançar o pé esquerdo com a mão direita ou dar voltas na sala em 
um minuto

“Copiem” uns aos outros: valem expressões faciais, movimentos e 
sons. Uma pessoa pode ir primeiro e depois trocar de lugar. Tente 
também sem ninguém ser o primeiro.

Estátua: coloque uma música para tocar ou alguém para cantar e 
peça para que todos dancem. Quando a música parar, todos devem 
fazer estátua. A pessoa que ganhar até o final se torna o juiz da 
próxima rodada

Estátua animal: igual à anterior, mas fale o nome de um animal 
quando a música parar e todos têm que se tornar aquele animal

Cantando
Cantar músicas para seu bebê 
ajuda a desenvolver a 
linguagem

Toque ou cante uma música, e 
a primeira pessoa a adivinhar 
certo se torna o próximo líder

Invente uma música sobre 
lavar as mãos ou sobre 
distanciamento físico. Invente 
também uma coreografia.

Existem vários tipos diferentes de brincadeiras 
que podem ser divertidas e educacionais ao 
mesmo tempo

Jogos envolvendo linguagem, números, objetos, 
teatro e música oferecem oportunidades para as 
crianças explorarem e se expressarem de forma 
segura e divertida.

Tipos de brincadeiras
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