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Propostas de Brincadeiras 

Nós, professoras do Jardim II, III e 1º ano estamos com muitas saudades, 

mas em breve estaremos juntos para compartilhamos de momentos mágicos 

voltando às nossas atividades no Poli. Pensando nisso elaboramos algumas 

propostas de brincadeiras que podem ser realizadas em casa e na companhia 

de pessoas que tanto amamos, a nossa família. 

Momentos em família 

Nesses dias estamos desfrutando do prazer que é estar em família, então que 

tal expressarmos de um jeito especial para nossos pais o quanto amamos 

estar na companhia deles. Uma dica é fazer um lindo desenho, com cola-

gens e outros diversos materiais. Para aqueles que já aprenderam escrever 

algumas palavrinhas expresse o seu amor, escrevendo “Eu te amo” no de-

senho. Quando for entregar, fale palavras de carinho olhando para eles e diga 

o quanto é grato por tudo que eles têm feito por você, dê um beijo e um abra-

ço bem apertado e demorado.  Quando retornarmos às nossas atividades no 

Poli, fique à vontade para trazer o seu desenho, caso queira compartilhar 

conosco como foi esse momento. 

Outra proposta de atividade ainda neste tema de Momentos em família, seria 

ver fotos antigas. É um hábito que acabamos perdendo por conta da tecno-

logia e muitas vezes nem “revelamos” mais as fotos. Papai e mamãe, se lem-

brem como era bom quando criança, ver aqueles álbuns antigos, algumas 

fotos já até amareladas... Esses momentos ficam marcados em nossa lem-

brança. 

Brincadeira do Espelho 

Fazer com 2, 4 ou 6 pessoas, sempre em pares pois uma será o espelho da 

outra. Ou seja refletirá cada um dos seus movimentos. O intuito é conseguir 



 

imitar com mais precisão os movimentos do outro. É importante combinar 

antes quem será o espelho. Alguns exemplos de movimentos são: dança, 

faça uma careta, alongue as penas... e assim por diante. 

Teatro contínuo 

A partir de uma história curta, como A Branca de Neve, as crianças darão um 

novo aspecto aos acontecimentos. O adulto começa “Era uma vez, uma 

princesa que...” e na sequência ele escolhe o próximo participante que dará 

continuidade à história. É importante explicar às crianças que elas podem 

mudar o destino dos personagens e que não precisam se prender à  versão 

original. 

Esculturas vivas 

Um participante será o Escultor e os demais serão as estátuas. Eles deverão 

“moldar” uma forma/pose nas esculturas e as mesmas devem permanecer 

como estátuas enquanto aguentarem, vence quem conseguir ficar mais tem-

po na posição colocada. É interessante colocar em posições engraçadas ou 

difíceis de aguentar como com uma das pernas levantada. Podem sugerir 

também fazer de acordo com temos, por exemplo fazer a pose dos persona-

gens de um desenho animado.  

Pintura no Pregador 

Aqui você irá precisar de pregadores de madeira, canetinhas, lápis de cor ou 

giz de cera. Faça desenhos e decore os pregadores para utilizá-los.  

Para finalizar nossa semana de atividades recheadas de muita diversão dei-

xamos um link de jogos e brincadeiras:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/facil/ 

 


