
APRENDER BRINCANDO 
 

AULA PÚBLICA  - Brincando ontem, hoje e amanhã! Vamos?  
 

VÍDEO A bagunça dos brinquedos - Cordel para crianças 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=r1gbbpLGDOU 

História dos brinquedos contada por Mariane Bigio, através da literatura de cordel. 

 

Brinquedo Como fazer o barangandão ou foguetinho 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Jtds-GsQFsg 

Vídeo mostrando como confeccionar esse brinquedo, que é muito legal e dá pra brincar de 
diversas maneiras.  

 

Brinquedo Como fazer um vai-vem 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=DKMWoyQDvQQ 

Vídeo mostrando como confeccionar esse brinquedo, utilizando materiais simples. 

 

Vídeo Clipe da música ursinho pimpão 

Link https://youtu.be/GOGO1guXyJs 

Essa música fez grande sucesso há muitos anos. Será que alguém na sua casa conhece? 
Ela fala sobre a hora de dormir, o que você gosta de fazer antes de dormir ? Tem alguma 
brincadeira ? Ouve  ou lê alguma história ? Música ? A menina tem um ursinho chamado 
Pimpão. E você tem algum brinquedo que usa para  dormir? 

 

Brincadeira Bolhas de sabão 

Link https://www.instagram.com/p/CDKX5M3poQJ/?igshid=2dkbvz7gbr8q 

Este link é da página da professora Tamara, que tem várias propostas legais. Esta é sobre 
bolhas de sabão, tem até poesia… Você sabe o que é uma esfera ? Que outras esferas 
será que você encontra em casa ? Que cor tem a bolha de sabão ? 
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Brincadeira Telefone sem fio 

Link https://www.instagram.com/p/CDR9yQQJL6G/?igshid=7yq6kv71gd2h 

Mais uma proposta de brincadeira e poesia. Vale a pena conferir essa brincadeira tão antiga 
e divertida. 

 

Texto Veja 10 brincadeiras antigas para ensinar a seus filhos 

Link https://www.arevistadamulher.com.br/faq/25097-veja-10-brincadeiras-antiga
s-para-ensinar-a-seus-filhos#:~:text=E%20brincadeiras%20antigas%20com
o%20amarelinha,atual%20muitas%20vezes%20nem%20conhecem. 

Em diversos estudos pedagógicos, o ato de brincar é definido como uma ação espontânea 
e natural, constituída por um sistema que integra a vida social das crianças e que passa de 
geração a geração. Nesse link tem-se a oportunidade de aprender 10 brincadeiras antigas 
para brincar em família. 

 

Música Brincadeiras Musicais com Palavra Cantada “Um Barato” - Música A Barata 

Link https://www.youtube.com/watch?v=S2YNBD4KWtc 

Palavra Cantada é uma dupla musical infantil formada por Paulo Tatit e Sandra Peres. É 
caracterizado por canções infantis de linhas marcantes, que prezam pela elaboração das 
letras, arranjos e gravações, com uma poética sensível e respeito à inteligência das 
crianças. Esse link traz uma brincadeira que trabalha com o ritmo.   

 

Vídeo ScratchJr - Aula #1 - Programação para crianças 

Link https://www.youtube.com/watch?v=LgF-ncOcFXc 

Introdução ao scratch Junior 

 

Jogo online Scratch Júnior 

Link https://www.scratchjr.org/ 

É um software com  uma linguagem de programação visual projetada para introduzir 
habilidades de programação para crianças de 5 a 8 anos. Ao criar projetos no ScratchJr, as 
crianças pequenas podem aprender a pensar criativamente e raciocinar sistematicamente, 
apesar de não conseguirem ler. Deve ser feito download no celular ou tablet. 
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Jogo online Code.org  Quebra cabeças 

Link https://studio.code.org/s/pre-express-2019/stage/1/puzzle/1 

Uma introdução à ciência da computação para pré-alfabetizados: combina o melhor do 
jardim de infância e cursos do ensino fundamental.  
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