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A importância da primeira infância

A importância do brincar



Brincar como direito
(E a história de Gustavo, o menino que não sabia jogar bola.)

direito



Quem garante os espaços do brincar?
Um breve passeio pela legislação

Reflexões sobre o brincar de ontem e de hoje
“As crianças de hoje em dia não brincam mais!”

Adulto, como você brincou quando criança?

O brincar da Dona Joana



O brincar e o desenvolvimento humano
“Nada ilumina mais o cérebro do que o brincar.” 

“Não importa a idade, o tipo físico e o 
temperamento, toda criança gosta e 
PRECISA de conexão.” 



é

processo constituinte



Funções do brincar
(E a história do dia em que minha sobrinha congelou a mãe)

se relaciona com conteúdos culturais
reproduz e transforma

Funções do brincar 



Tipos de brincadeiras
Brincadeiras físicas

Polêmica

Brincadeiras de faz de conta



Brincadeiras simbólicas

Jogos com regras



Eita! E os jogos eletrônicos?

Brincadeiras com objetos



Pausa para uma proposta com brinquedos não estruturados

Brincar heurístico

Cesto dos tesouros Jogo heurístico
Bandejas de 

experimentações 

Elementos da natureza

Elementos de madeira

Elementos 
de metal

Elementos de
plástico/borracha

Tecidos

De 40 a 60 objetos

Cestos, bacias ou caixas

Cesto dos tesouros



Proposta: montar um cesto dos tesouros em grupo

O melhor brinquedo é aquele que: 

Melhor do que um brinquedo que pensa
é um brinquedo que faz pensar. 



Estratégias de interação e brincadeiras com crianças 
na primeira infância

Idade Desenvolvimento Brincadeiras

A partir dos 2 anos
A partir dos 2 anos

Idade Desenvolvimento Brincadeiras
concretizaçã

A partir dos 4 anos

A partir de 4 anos



Dificuldades para brincar
Qual é a sua dificuldade para brincar? 

Contextualizando a dificuldade de brincar



“Eu não gosto de brincar! Será?”

Como nasce um adulto brincante?

você gosta



“Quem sou eu?”

Obrigada!
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