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VAMOS BRINCAR?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A brincadeira de fazer 
comidinha é muito prazerosa 
e um excelente caminho para 
os pequenos “viajarem” no 
mundo da brincadeira 
simbólica. Que tal dar asas à 
imaginação e entrar na 
brincadeira junto com a 
criança estreitando ainda 
mais os vínculos afetivos?! 
 Use alguns potinhos e/ou 
panelinhas, colherzinhas 

 
DANÇA DA CORDA 

Nessa brincadeira, duas 
pessoas (uma em cada ponta) 
seguram uma corda para os 
outros participantes 
passarem um de cada vez. A 
corda também pode ser 
presa a uma coluna e uma 
pessoa segura na outra 
ponta. 

A brincadeira pode ser feita 
com ou sem música. A 
criança pode passar de 
qualquer jeito, apenas de 
frente e inclinando o corpo 
para trás, dançando, 
pulando, abaixando... tudo 
sem tocar na corda. 

Cada vez que a criança de  
passar por debaixo da corda, 
a altura abaixa mais um 
pouquinho, o que aumenta a 

 
BRINCANDO E FAZENDO ARTES 

COM PAPÉIS 
Com folhas de revistas velhas (ou 
outros papéis) vamos fazer rolinhos 
que se transformarão em bichinhos, 
pessoas, objetos e tudo o mais que a 
sua criatividade desejar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faça rolinhos junto com a criança, 
como mostra a imagem abaixo. 
Abusem nos tamanhos e espessuras: 
rolinhos bem fininhos, mais grossos, 
altos, pequenos... Brinquem com 
eles!  

SOM NA CAIXA, “à cappella”! 

As cantigas de roda brasileiras são 
parte da cultura do nosso país há 
muito tempo. E, com certeza, na sua 
família, tem muita gente que 
guarda essas canções na memória! 
Então, soltem a voz (será “à 
cappella”: no gogó mesmo!), 
convide a família e vamos brincar de 
roda! 

Cantigas de roda para brincar com 
as crianças 

1.O sapo não lava o pé. 
Não lava porque não quer. 
Ele mora lá na lagoa, 
E não lava o pé 
Porque não quer 
Mas, que chulé! 

2.Pombinha branca o que está 
fazendo? 
Lavando roupa pro casamento 

 
Brincadeira boa já começa 

nos preparativos!!! 
Veja como é fácil fazer esse 

SAPO PEGA MOSCAS! 
 
Com um rolinho vazio de 
papel higiênico, pedaços de 
papel ( para fazer as pernas e 
mãos), um pedaço pequeno 
de fita ou barbante, cola, 
tesoura e tinta você vai se 
divertir e ser desafiado com 
esse sapinho! 
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plásticas,  matinho, 
pedrinhas, macarrão cru e o 
que mais tiver disponível, a 
comidinha ficará 
deliciosa!!!!! 

 
Brincando a criança vive 

mais feliz! 

dificuldade do jogo, até 
conseguir passar na altura 
mais baixa sem tocar na 
corda. E sempre em 
movimento! 

Divirtam-se!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Os rolinhos já podem ser explorados 
pela criança, deixe que ela invente 
suas brincadeiras e personagens.  
 
Eles podem ser dobrados ao meio, 
ser colados uns nos outros com um 
durex, colados de dois em dois, 
quatro em quatro...  
Que a imaginação e a criatividade 
guiem as infinitas possibilidades da 
brincadeira! 
 
 
 
 

Vou me lavar, vou me secar 
Vou pra janela pra namorar 
Passou um moço de terno branco, 
Chapéu de lado meu namorado 
Mandei entrar, mandei sentar 
Cuspiu no chão, limpa aí seu 
porcalhão 
 
3.Alecrim, Alecrim dourado 
Que nasceu no campo 
Sem ser semeado 
Alecrim, Alecrim dourado 
Que nasceu no campo 
Sem ser semeado 
Foi meu amor 
Que me disse assim 
Que a flor do campo é o alecrim 
Foi meu amor 
Que me disse assim 
Que a flor do campo é o alecrim 
 
4.Ciranda Cirandinha 
Vamos todos cirandar 
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar 

A criança deve pintar o 
rolinho, que será o sapo, 
com a cor e do jeito que 
desejar. Feche um dos lados 
do tubo com as mãos 
dobrando as extremidades 
para dentro. A parte de 
cima, que será a boca, deve 
ficar bem aberta! Observe 
nas imagens. O adulto pode 
ajudar a recortar as mãos e 
pés. Dentro da boca, faça 
uma língua comprida usando 
barbante. 

 

 

 

Depois, a criança desenha a 
mosca que será colada na 
ponta do barbante. O jogo 
consiste em tentar fazer a 
mosca entrar na boca do 
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O Anel que tu me destes 
Era vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou 
Por isso dona (nome da criança) 
Faz favor de entrar na roda 
Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá embora 

Que outras cirandas vocês 
conhecem? 

O cravo brigou com a rosa; 
Fui no Itororó beber água não achei; 
A canoa virou; 
Vai abóbora vai melão de melão vai 
melancia... 

Se desejarem de mais dicas, 
acessem o link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?
v=Q8ou8bcWITU 

 

sapo ao balançá-lo no ar.      
Boa brincadeira!! 
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