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ATENÇÃo
PAIs E
REsPoNsÁVEIs

Durante a pandemia pela COVID-19, esteja atento 
às orientações da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte.

Neste momento, as recomendações de distanciamen-
to social, mesmo entre crianças, é importante.

Além disso, a abertura de parques e praças, que são 
espaços utilizados para brincadeiras, muda de acordo 
com a situação da circulação do vírus na cidade. 

E lembre-se: 
crianças maiores 
de  2 anos 
precisam usar 
máscara quando 
estiverem fora de 
casa.

ajude a sua 
criança a brincar 
com segurança!
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Para saber mais, acesse a cartilha: 

CONVERSANDO SOBRE 
O CORONAVÍRUS  COM 
MÃES ,  PAIS ,  CUIDADORES 
E RESPONSÁVEIS 
POR CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

CONVERSANDO SOBRE 
O CORONAVÍRUS  COM 
AS CRIANÇAS

e para conversar sobre a pandemia 
com sua criança, acesse:
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PoR quE 
BRINCAR?  
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Brincar é uma experiência fundamental para o 
desenvolvimento das crianças, tão importante quanto 
se alimentar e tomar banho.  

É brincando que se desenvolvem habilidades que 
serão usadas durante toda a vida. Aprender brincando 
é muito bom!

Seja com objetos, brinquedos ou pessoas, as 
brincadeiras favorecem o desenvolvimento motor 
(como andar, correr, pular), sensorial (como a visão, 
audição, toque, paladar e olfato), da linguagem e da 
fala, de habilidades sociais, além de ensinarem a lidar 
com as próprias emoções e sentimentos. 

Brincando a criança explora e entende o mundo à  
sua volta. 

As crianças precisam de vários estímulos e vivências de 
brincadeiras diferentes. Seja criativo, afetuoso, transfor-
me objetos em brinquedos, entre na fantasia da sua 
criança e participe da brincadeira!  
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sEPARE um TEmPo 
NA suA RoTINA 

PARA 
bRincAR  
com A suA 
cRiANçA! 

XI
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Ter um tempo diário para isso é importante e, embora 
para um adulto possa parecer pouco, para as crianças 
é um tempo valioso! Não precisa ser um tempo longo, 
mas de qualidade, em que a atenção está totalmente 
voltada para a criança e para a brincadeira. 

Além de ser importante para a criança, esse momento 
de brincadeira com seus responsáveis fortalece o 
vínculo, os aproxima e faz com que os adultos compre-
endam melhor como elas são, como se expressam, o 
que sentem, pensam, do que gostam e como funciona 
o mundo infantil. 

BRINCAR com  
umA cRiANçA é vER 
o muNdo AtRAvés
dos sEus olhos
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mENINA? 

ExIstE bRinquEdo dE 
mENINo ou dE 

não.
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Os brinquedos e brincadeiras são fundamentais para o 
desenvolvimento das crianças e são uma das principais 
formas para iniciarem seu contato com o mundo.  
O importante é que elas tenham acesso a maior 
diversidade de brinquedos e brincadeiras adequadas 
para sua idade.

Não importa o sexo da criança e o brinquedo utilizado, 
ela pode explorar e representar nas brincadeiras as 
situações e papéis que quiser e que vão fazer parte do 
seu dia-a-dia na idade adulta, como por exemplo:  
o brincar de casinha, mamãe e filhinha(o), papai e 
filhinha(o), de cozinhar, lavar, de comprar e vender. 
Essa é uma forma divertida e importante de começar a 
experimentar o mundo adulto e se preparar para ele.

EstimulE o uso dE Todo E 
quAlquER bRinquEdo!  
não ExisTE bRinquEdo dE 
mENINA ou dE mENINo, 

ExisTE bRinquEdo 
dE cRiANçA!
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PREvENINdo 
ACidEnTEs
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Durante a brincadeira alguns acidentes podem ocorrer, 
diante disso é preciso ficar atento e identificar riscos que 
podem ser evitados: 

• Não deixe objetos pequenos (moeda, balão vazio ou 
em pedaços, anel, peças de montar) perto do bebê, 
pois ele pode levar à boca e engasgar. Verifique se 
os brinquedos e objetos contém alguma peça que 
possa se desprender, como botões, olhinhos, enfeites 
e laços. 

• Não deixe o bebê brincar em lugares altos, como 
camas, para evitar quedas e consequentemente 
traumatismos.

• Tampe as tomadas com esparadrapo para evitar 
choques elétricos. Não deixe a criança manusear 
aparelhos elétricos enquanto estiverem carregando 
sua bateria na tomada.

•  Cuidado com produtos de limpeza, produtos tóxicos 
e inflamáveis e medicamentos. Mantenha-os bem 
guardados em locais fora do alcance das crianças.

•  Não deixe a criança brincar com sacos plásticos, pois 
ela pode colocar na cabeça e sufocar.

•  Não deixe a criança brincar com cordões e fios, 
pois ela pode enrolar no pescoço, gerando risco de 
estrangulamento.
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•  Muita atenção com quinas e móveis pontiagudos.

•  Não permita o acesso da criança à cozinha durante 
os momentos de preparo da refeição, principalmente 
ao manusear o fogão.

•  Quando a criança está aprendendo a andar ela tem 
pouco equilíbrio e cai muito, portanto, não deixe 
objetos espalhados pelo chão e cuidado com pisos 
escorregadios e tapetes.

•  Cuidado com janelas sem proteção. Não deixe móveis 
próximos, pois a criança pode escalar e chegar até 
elas.  

•  Atenção a degraus e escadas. 

•  Cuidado com o momento do banho. Verifique se a 
temperatura da água está adequada e nunca deixe a 
criança sozinha.

•  Não ofereça brinquedos com pontas afiadas.

•  Mantenha-se próximo à criança principalmente ao 
andar de bicicleta, velotrol, patinete, patins ou outros.

•  Crianças têm pouca noção do perigo: esteja atento e 
por perto enquanto elas brincam em escorregadores, 
balanços e outros brinquedos comuns em parques e 
praças.
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0 A 6 
mEsEs

BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE  
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•	 Móbiles coloridos e/ou sonoros.

•	 Mordedores.

•	 Brinquedos macios e leves.

•	 Brinquedos coloridos de vários formatos para 
apertar.

•	 Espelhos para bebês (objetos que refletem a 
imagem, mas não são de vidro).

•	 Brinquedos para banho.

•	 Bolas macias.

•	 Chocalhos.

•	 Cantigas de ninar e outras músicas.
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nesta fase…

O bebê dorme bastante mas, quando está acordado, 
demonstra interesse em observar objetos em 
movimento e com contraste de cores, além da face das 
pessoas. Chame a atenção dele com caretas, sorrisos e 
diferentes expressões faciais. Dê colo, atenção, carinho 
e converse com o bebê!

Apresente o mundo, as pessoas, os objetos e os 
brinquedos. Mostre as cores, movimentos, sons, os 
toques, tudo isso é importante para estimular sua 
criança. 

nEsTA idAdE, VoCÊ é 
o mElhoR bRinquEdo 

do sEu bEbê! 

1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de…

•	 olhar
•	 sorrir
•	 Conhecer as mãos
•	 tocar os objetos
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BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE

6 A 12 
mEsEs
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•	 Mordedores de diferentes texturas e cores.

•	 Brinquedos sonoros.

•	 Cubos para empilhar e guardar.

•	 Chocalhos.

•	 Bolas macias e grandes.

•	 Tapetes coloridos e com texturas.

•	 Brinquedos que imitam objetos reais (como 
telefone).

•	 Livros coloridos, com texturas e sonoros.

•	 Brinquedos que emitem sons ao balançar ou tocar.

•	 Esconde-esconde dos pais e depois do bebê.

•	 Brinquedos de borracha de animais, frutas, 
carrinhos, bonecas, etc.
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nesta fase…

Descobre-se o mundo! A criança busca interagir com 
o meio e imitar pessoas, gosta de chamar a atenção 
do outro. Objetos coloridos e que fazem sons são um 
sucesso. Mas atenção! Utilize objetos e brinquedos 
maiores e que não soltam peças, pois nessa fase as 
crianças levam tudo à boca!

O bebê emite sons enquanto brinca, procura sons 
e objetos, ri e imita a ação do outro. Por isso é 
importante os momentos de brincarem juntos. 
Continue usando os brinquedos e seu corpo nas 
brincadeiras, cante músicas, faça sons para que 
a criança imite (como de animais e de carros, por 
exemplo) e movimentos com o corpo (como bater 
palmas e dançar). Converse e estimule ações simples 
como “pegue”, “joga”, “dá”, pois isso facilitará a 
compreensão e o desenvolvimento da fala. 



20

Nesse período, as crianças já sentam, algumas podem 
engatinhar e próximo aos 12 meses ficam de pé e 
dão os primeiros passos. Então, ao brincar, estimule as 
diferentes posições. 

A hora do banho e de trocas de roupa são ótimas 
para brincadeiras.

1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

Cadê o
pezinho?

•	 Jogar
•	 Pegar
•	 dar

•	 esconder
•	 imitar 
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1 A 2 
Anos

BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE
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•	 Brincadeiras de empilhar e de encaixar (peças 
grandes).

•	 Bolas macias.

•	 Brincadeiras em grama, areia ou terra. 

•	 Livros (pequenas estórias com muitas figuras). 

•	 Mostrar figuras e pedir para nomear.

•	 Esconde-esconde de pessoas e objetos.

•	 Brinquedos com rodinhas que permitem empurrar 
ou puxar.

•	 Brincar de cantar parabéns, bater palmas.

•	 Brincar de cuidar de boneca (dormir, comer, dar 
banho).

•	 Massinhas, tintas, giz de cera (com supervisão para 
não colocar na boca). 
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nesta fase…

A criança imita o mundo à sua volta e inicia a constru-
ção da independência através da exploração. Deixe-a 
tentar comer sozinha, calçar sapato, vestir-se, escovar 
os dentes, mesmo que tenham que fazer novamente 
depois! Essas tentativas são muito importantes para o 
desenvolvimento. 

Lembre-se que se sujar faz bem! As mãos devem 
explorar texturas, formas e tamanhos diferentes, isso 
ajuda no desenvolvimento de habilidades manuais 
futuras, como a escrita.

Deixe a criança brincar e andar descalça para ajudar 
a formar a curva de dentro do pé, de preferência em 
diferentes terrenos, como grama e areia.  Mas fique 
atento para pisos quentes e risco de queimaduras ou 
corte nos pés, bem como pisos muito escorregadios.

É importante a supervisão de adultos durante as 
brincadeiras, com atenção para que a criança não 
leve objetos pequenos à boca, nariz ou ouvido, como 
pedaços de giz ou massinha. Os brinquedos não 
devem ser pequenos ou conter peças menores e que 
se soltem.
1, 2, 3 E jÁ! 
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1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

•	 imitar
•	 empilhar e derrubar
•	 esconder e encontrar 
•	 rasgar papéis
•	 rabiscar 
•	 experimentar 

texturas
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BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE

2 A 3 
Anos
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•	 Chutar e jogar bola.

•	 Conto de estórias. 

•	 Bonecos e fantoches.

•	 Encaixe de peças em formas.

•	 Quebra-cabeça de poucas peças. 

•	 Velotrol.

•	 Brincadeiras de “faz de conta”.

•	 Desenhar com giz de cera.

•	 Brincar com tintas (não tóxicas e laváveis).

•	 Brincar com massinha.

•	 Trilhas (andar em cima de linhas, passar por cima ou 
por baixo de obstáculos, com apoio ou observação 
de um adulto).
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nesta fase…

As crianças desenvolvem muito as habilidades motoras 
como subir, escalar, correr, pedalar, chutar bola e as 
habilidades de comunicação (fala e linguagem). 

Também nessa idade a criança começa a tentar realizar 
as atividades do dia-a-dia como comer e se vestir 
sozinha.  Vale a pena usar e abusar de brincadeiras 
que a preparem para realizar as atividades de forma 
independente.

É importante a supervisão de adultos durante as 
brincadeiras, com atenção para que a criança não 
leve objetos pequenos à boca, nariz ou ouvido, como 
pedaços de giz ou massinha. Os brinquedos não 
devem ser pequenos ou conter peças menores e que 
se soltem.
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1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

•	 subir 
•	 Pular
•	 Pedalar 
•	 imaginar
•	 Criar
•	 Construir
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BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE

3 A 4 
Anos
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•	 Quebra-cabeça com poucas peças. 

•	 Jogo da memória.

•	 Brincar de vestir fantasias.

•	 Conto e reconto de estórias .

•	 Bonecos.

•	 Miniaturas (casa, cozinha, transportes, animais).

•	 Brinquedos que podem ser usados por mais de uma 
criança ao mesmo tempo.

•	 Inventar músicas.

•	 O que é, o que é  . 

•	 Escorregador.

•	 Balanço.

•	 Pega-pega.

•	 Esconde-esconde.

•	 Brincadeiras de roda.

•	 Macaco disse.

•	 Boliche de garrafas de plástico.

•	 Morto-vivo.

•	 Estátua.

•	 Bolhas de sabão.
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nesta fase…

Há bastante curiosidade! Estimule a criatividade e 
a imaginação da criança! Elas gostam de imaginar, 
inventam estórias e fantasiam sonhos. Já conseguem 
contar estórias e cantar músicas. 

Também é uma fase em que as habilidades motoras 
estão mais desenvolvidas e eles querem aproveitar: 
criança precisa correr e pular. São cada vez mais 
independentes e você pode estimular, pedindo que a 
criança ajude a guardar os próprios brinquedos.

Continue atento para não deixar que as crianças levem 
pequenos objetos à boca, nariz ou ouvido.
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1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

•	 Correr, pular, escalar
•	 interagir com outras crianças
•	 Compartilhar
•	 organizar
•	 Fazer perguntas
•	 brincar com jogos simples
•	 desenhar 
•	 leitura conjunta de estórias
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BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE

5 A 6 
Anos
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•	 Conto e reconto de estórias. 

•	 Boliche.

•	 Futebol e outros jogos com bola.

•	 Fantasiar.

•	 Bicicleta. 

•	 Brincadeiras em balanços e escaladas  
(com supervisão de um adulto). 

•	 Esconde-esconde.

•	 Pular corda. 

•	 Amarelinha.

•	 Jogos de tabuleiro, jogo da memória, 
quebra-cabeça.

•	 Futebol de botão.

•	 Pintura e desenhos.

•	 Brincadeiras de rima ou adivinhação.

•	 Mímicas simples. 
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nesta fase…

Já alcançaram um bom desenvolvimento motor, mas 
ainda precisam continuar brincando e explorando o 
ambiente ao seu redor!  

Demonstram suas preferências e características 
principais da sua personalidade, como suas brinca-
deiras preferidas e que possuem mais habilidade. 

Contam e inventam estórias com riqueza de 
detalhes, gostam de pequenos desafios e jogos de 
cooperação. 

Estimule brincadeiras que envolva letras e números, 
pois estão em fase inicial de alfabetização.
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O QUE É
O QUE É...

1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

•	 Criar
•	 desenhar
•	 Jogar
•	 Competir 
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BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs dE

7 A 10 

Anos
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•	 Conto e reconto de estórias. 

•	 Pintura e desenhos.

•	 Revistas de passatempo e quadrinhos.

•	 Bicicleta, patins, patinete.

•	 Quebra cabeças mais difíceis (mais de 100 peças).

•	 Jogos de tabuleiro (como dama e xadrez).

•	 Jogos no computador ou outros eletrônicos.

•	 Troca de cartas e álbum de figurinhas.

•	 Atividades esportivas.

•	 Caça ao tesouro.

•	 Cabra-cega.

•	 Pular corda.

•	 Bambolê.

•	 Bolinhas de gude.

•	 Brincadeiras de adedanha, rima, forca.

•	 Mímicas.

•	 Livros de interesse da criança.
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nesta fase…

A criança aumenta o interesse por brincadeiras 
em conjunto com os colegas e amigos, esportes, e 
desafios mais complexos. 

Esse período é muito importante para desenvolver 
o gosto pela leitura, então estimule o uso de livros e 
revistinhas nos momentos de descontração. 

Use jogos eletrônicos adequados para a faixa etária e 
com moderação, limitando o tempo de exposição a 
telas de celular ou computador.

1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

•	 desenhar
•	 Colecionar
•	 Jogar
•	 Jogos de tabuleiro 
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ACimA dE
10 Anos

BRINquEdos E 
bRincAdEiRAs 
PARA cRiANçAs
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•	 Jogos de cartas. 

•	 Bicicleta, patins e skate.

•	 Quebra cabeças mais complexos.

•	 Atividades esportivas.

•	 Artes marciais (como judô, capoeira).

•	 Teatro e música.

•	 Desafios mentais.

•	 Leituras de interesse da criança.
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nesta fase…

Gostam de desafios e jogos mais difíceis como 
quebra-cabeças com muitas peças e pequenas 
competições (como jogos de adivinha e cartas). 

Nesta fase são mais independentes e gostam de 
brincadeiras ao ar livre como jogar bola, peteca, 
corridas, bicicleta, patins e skates. 

São mais sociáveis e por isso gostam da companhia 
de colegas e amigos. 

Fique atento ao excesso de jogos eletrônicos!

1, 2, 3 E jÁ! 
está na hora de...  

•	 Jogar
•	 Competir
•	 Cantar
•	 dançar
•	 ler
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VoCÊ
sABiA

A soCiEdAdE BRAsIlEiRA dE 
PEdiATRiA nÃo REComEndA o uso 
dE tElAs (tElEVisÃo, CElulAR E 
ComPuTAdoR) Como RECREAÇÃo 
ANtEs dos doIs ANos dE IdAdE!
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dE 2 A 5 ANos 
PodEm usAR 
tElAs no mÁximo 
1 hoRA PoR diA.

A PARTIR dE 5 
ANos no mÁximo 
duAs hoRAs PoR 
diA Com PAusAs.

Esteja sempre atento ao que sua criança assiste! 
Independente da idade! Crianças maiores também 
precisam de supervisão!

Evite o uso de tela durante as refeições, indepen-
dentemente da idade da criança. Desligue os 
brinquedos eletrônicos ou televisão entre 1 a 2 
horas antes de dormir.
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Os brinquedos e as brincadeiras devem ser utilizados 
por todas as crianças, mas quando a criança possui 
alguma deficiência, adaptações podem ser feitas para 
facilitar a inclusão. 

Para crianças com deficiência visual, os outros 
sentidos, como o tato e a audição, devem ser bastan-
te explorados.

Já para as crianças com Transtorno do Espectro 
Autista, é importante se envolver no mundo lúdico 
delas, estando sempre atentos para seguir os 
interesses, motivações e limites da criança. Deve-se 
diversificar os brinquedos gradativamente, à medida 
que a criança se mostrar aberta para a mudança e 
aceitá-la com tranquilidade. 

o BRINCAR 
E As CRIAnÇAs 
Com dEfiCiÊncIA
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Para crianças com atraso no desenvolvimento 
e crianças com deficiência intelectual, pode ser 
necessário oferecer brinquedos indicados para 
uma faixa etária anterior, até que a criança adquira 
a habilidade para a introdução gradativa de outras 
brincadeiras.

Se a criança tiver deficiência física ou dificuldade de 
locomoção, as brincadeiras podem ser adaptadas 
para que ela as realize sentada ou apoiada.
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Os brinquedos não precisam ser “especiais”, basta 
utilizar a imaginação e a criação. Ao propor uma 
brincadeira para uma criança com deficiência 
(em grupo ou não), fique atento para não excluir 
ninguém! Estimule as capacidades e as potencia-
lidades da criança para que ela se sinta parte da 
brincadeira. Respeite o tempo e a forma que ela 
consegue brincar!

existem características específi-

cas de cada deficiência e de cada 

criança, portanto, profissionais da 

saúde podem ajudar a identificar e 

orientar sobre a melhor brincadeira 

e o melhor estímulo para cada caso.  
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A ImPoRTâncIA 
dAs EstóRiAs  
     INfAnTIs 

O conto das estórias infantis é um momento de 
interação entre as crianças e adultos, no qual a 
criança pode vivenciar o imaginário, como se fosse 
algum personagem da estória. As fábulas, lendas e 
contos infantis auxiliam na construção da identida-
de da criança, com ensinamentos sociais, culturais 
e morais. O contato com os livros e suas estórias 
estimulam a imaginação e o interesse pela leitura e 
escrita.

Para maior interesse da criança no momento das 
estórias, faça diferentes vozes e entonações para 
personagens e situações, utilize expressões faciais 
dependendo do contexto (alegria, raiva, medo) e 
gestos com as mãos. 
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Além de contar estórias para sua criança, peça que 
ela as reconte, sugira que mude o final e a estimule 
a inventar outras! Isso ajuda a criança a ser criativa e 
favorece sua capacidade de raciocínio e expressão.

Valorize os livros que contam estórias da nossa 
própria cultura como folclore brasileiro, lendas 
indígenas e com estórias de personagens negros. 
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A ImPoRTâncIA 
dA músiCA

A música contribui para o desenvolvimento das 
habilidades motoras, sociais e afetivas, da fala, 
memória e atenção. Além disso, pode ser uma 
estratégia para aprendizagem de muitas coisas, 
como os números, cores e diversos conteúdos 
escolares.
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Ainda bebê é importante o estímulo com músicas, 
como as canções de ninar, que acalmam e fortale-
cem os laços afetivos. 

À medida que a criança for crescendo, estimu-
le e incentive formas diferentes do contato com 
a música, seja cantando, dançando ou tocando 
instrumentos musicais. Há muitos grupos musicais 
infantis, priorize sempre músicas infantis ou adequa-
das para a idade da criança. 

Que tal descobrirem juntos novas músicas? 
Construam juntos instrumentos musicais com 
objetos simples como apitos, baldes, latas, garrafas 
com grãos e tampas metálicas.
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A ImPoRTâncIA 
do fAz dE        
   ConTA

As brincadeiras de faz de conta são de extrema 
importância para o desenvolvimento da criança, 
pois estimulam a criatividade, a fala e a linguagem.
Através dos brinquedos e dos personagens que 
criam, as crianças expressam emoções e sentimen-
tos que às vezes não aparecem no dia a dia. Podem 
ainda elaborar medos e experiências ruins, expondo 
sentimentos e opiniões sobre o mundo. 

Nas brincadeiras de faz de conta, as crianças 
aprendem importantes lições de vida, de como 
tratar e interagir com os outros, podendo transpor-
tar a experiência para o dia a dia. Ao se colocar em 
outro papel, a criança tem a experiência de como o 
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outro se sente em determinada situação, estimulan-
do a empatia e a cooperação. Além disso, as crianças 
experimentam o desafio de resolver problemas de 
forma criativa e sem julgamentos. 

Podemos ensinar valiosas habilidades sociais em 
brincadeiras de faz de conta de forma lúdica, 
divertida e de fácil compreensão para as crianças. 
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as brincadeiras de faz de conta podem 
ser realizadas de diversas maneiras:

brincadeiras que 
envolvem uma profis-

são, como fazer de conta 
que é professor, médico, 

cabeleireiro, bombeiro, 
veterinário e cantor.

brincadeiras que envolvem 
estórias de filmes e livros, 
como fazer de conta que é 
um herói, pirata, bruxa e 
príncipe.

brincadeiras que 
envolvem atividades do 

cotidiano, como falar 
ao telefone, cozinhar, 

dormir, dar banho e 
dirigir. 
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Use diferentes materiais para criar as brincadeiras, 
uma caixa de papelão pode virar um navio, a toalha 
se transforma na capa do super-herói e a panela em 
um tambor. Não importa quais objetos vai utilizar, o 
importante é olhar com os olhos de criança, usar a 
imaginação e criatividade! 

E PoR fAlAR    
  NIsso… 
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INVEnTANdo 
bRinquEdos E 
bRincAdEiRAs
Você já experimentou construir brinquedos ou 
inventar brincadeiras?

Os brinquedos podem ser feitos por adultos, pela 
própria criança, ou serem construídos juntos, o que 
também é parte da brincadeira! Objetos ou materiais 
recicláveis como latas, garrafas PET, pregadores, 
caixa de papelão e palitos, misturados à criatividade, 
ganham novo significado!

Ao construírem os brinquedos, esteja atento à 
segurança durante o manejo dos materiais e uso de 
tesouras e outras ferramentas que forem necessárias.
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foguETE com RolINho 
dE PAPEl ToAlhA ou 
PAPEl hIgIêNIco

VAI-E-vEm com 
gARRAfA PET

CAsinhA 
dE cAixA 
dE PAPElão
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VAmos fAzER 
mAssINhA dE 

modElAR?

ingredientes: 
•	 2 copos farinha de trigo.
•	 Meio (½) copo de sal.
•	 1 copo de água.
•	 1 colher de chá de óleo (soja, girassol, ou outro 

comestível).
•	 Se quiser, pode utilizar corante comestível ou tinta 

guache para colorir a massinha.

Modo de preparo: 
Misture todos os ingredientes secos em uma tigela 
grande. Depois, coloque a água aos poucos e amasse 
até ficar como uma massa de modelar. Misture o óleo 
e por último, se quiser, coloque algumas gotas do 
corante ou tinta. Amasse bem a massinha até atingir 
a cor que quiser. 



59

Outra dica é a invenção de novas brincadeiras!  
Deixe a criança livre para criar novas possibilidades 
a partir de um objeto comum. Uma lanterna, por 
exemplo, pode gerar um teatro de sombras, uma 
caça ao tesouro, um esconde-esconde no escuro.
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TODA CRIANÇA

TEM O DIREITO

E SE DIVERTIR.DE BRINCAR

BRINCAR  é um 
dIREito dA cRiANçA

Você sabia que toda criança tem direito a brincar, 
assim como tem direito a boa alimentação, educação 
de qualidade e atendimentos de saúde? 

Este direito é garantido pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, de 1948, pela Declaração 
dos Direitos da Criança, de 1959. No Brasil, a 
Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (190) também reconhecem o brincar 
como direito da criança!
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 “Toda criança no mundo

Deve ser bem protegida

Contra os rigores do tempo

Contra os rigores da vida.

Criança tem que ter nome

Criança tem que ter lar

Ter saúde e não ter fome

Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer

Nem questão de concordar

Os direitos das crianças

Todos têm de respeitar. (...)

Mas criança também tem

O direito de sorrir.

Correr na beira do mar,

Ter lápis de colorir... (...)

Descer do escorregador,

Fazer bolha de sabão,

Sorvete, se faz calor,

Brincar de adivinhação.

Morango com chantilly,

Ver mágico de cartola,

O canto do bem-te-vi,

Bola, bola, bola, bola!
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Trechos de “O Direito das Crianças”, de Ruth Rocha

Carrinho, jogos, bonecas,

Montar um jogo de armar,

Amarelinha, petecas,

E uma corda de pular. (...)

Pisar descalça no barro,

Comer frutas no pomar,

Ver casa de joão-de-barro,

Noite de muito luar.

Ter tempo pra fazer nada,

Ter quem penteie os cabelos,

Ficar um tempo calada...

Falar pelos cotovelos. (...)

Uma caminha macia,

Uma canção de ninar,

Uma estória bem bonita,

Então, dormir e sonhar...

Embora eu não seja rei,

Decreto, neste país,

Que toda, toda criança

Tem direito a ser feliz!” 

Lamber fundo da panela

Ser tratada com afeição

Ser alegre e tagarela

Poder também dizer não!
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