
EMEB: AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA 

FASE II 

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

O ato de brincar faz parte da vida da criança e é por meio do brincar e 

imaginar que elas desenvolvem habilidades físicas, cognitivas e afetivas com 

mais eficácia. Pois é brincando que os pequenos compreendem e reproduzem 

as situações cotidianas. 

 

BRINCADEIRA LIVRE 

Olá crianças hoje iremos brincar bastante e nos divertir! 

Sabe aquela apostila que vocês ganharam da escola? “A Construindo 

Aprendizagens”? Pois é, hoje iremos fazer uma brincadeira livre, que está na 

Unidade 2: “Brinquedos e brincadeiras”, na página 08.  

Escolha do que quer brincar, tem algumas sugestões no livro e junto 

com um adulto organize a brincadeira, os materiais que irá utilizar e o espaço 

onde irá acontecer a sua brincadeira. 

Divirta-se bastante e mande uma foto da sua brincadeira livre no 

whatsapp da escola. 

 

MAMÃE POLENTA  

Hoje a brincadeira escolhida é chamada de “Mamãe Polenta” que 

provavelmente seus pais ou avós brincaram quando eram crianças. Essa 

brincadeira é bem legal! 



 

Fonte: “Museu grandes novidades” 

Junto com a sua família vocês escolherão quem será a mamãe e quem 

serão os filhos. Aqui é importante que os pais fiquem no lugar dos filhos e os 

filhos fiquem no lugar de pais.  

Também é legal estipular um espaço que será a cozinha da casa e outro 

mais afastado que seja o supermercado. 

É legal ter um espaço razoável para que vocês possam se movimentar e 

correrem. 

A pessoa escolhida como mamãe deve encenar que está fazendo 

polenta. Imaginando que está com uma colher e panela na mão, e irão mexer a 

panela.  

Atraídos pelo cheirinho gostoso, os “filhos” irão até a “cozinha” e a partir 

daí segue o diálogo: 

Filhos: – Mamãe, o que você está fazendo? 

Mãe: – Polenta! 

Filhos: – Dá um pouquinho? 

Mãe: – Depois que formos ao supermercado! Vão tomar banho! 

A mãe guarda/ a polenta no forno e vai para o supermercado levando a 

chave da casa (se quiserem podem usar um objeto, ou um graveto que 

represente a chave). Enquanto a mãe está escolhendo o que vai comprar,  

suas mãos estão para trás, segurando a chave. 



Os filhos seguem a mãe e pegam a chave da mão da mamãe sem que 

ela perceba. Voltam para casa e comem toda a polenta. 

Quando a mãe chega em casa, os filhos estão se contorcendo: “Ai, ai, 

aiii! Ai, que dor de barriga!”.  

E continua o diálogo: 

Mãe: – Cadê a polenta que estava aqui? 

Filhos: – O gato comeu! 

Mãe: – Cadê o gato? 

Filhos: – Em cima do telhado! 

Mãe: – E como eu faço pra pegar ele? 

Filhos: – Pega a escada! 

Mãe: – E se eu cair? 

Filhos: – Bem feito! 

Nesse momento que o jogo fica emocionante, pois é aí que a mãe sai 

correndo atrás dos filhos malcriados sem deixar que ela os pegue. 

A primeira criança a ser pega será a próxima Mamãe Polenta e a 

brincadeira inicia outra vez! 

Espero que gostem e se divirtam!!! 

 

BRINCADEIRA: GATO MIA 

Olá crianças! Esta semana vamos dá sequência à atividade da Unidade 

2 do caderno de atividades “Construindo Aprendizagens”, cujo tema é 

“Brinquedos e Brincadeiras”.  

Vocês gostam de gato? 

Tem um gato em casa de estimação? 

Conhecem a brincadeira do Gato Mia? 

Ela é muito fácil e divertida! Para começar  



Você vai precisar de: 

 Um tecido para vendar os olhos e uma bola pequena. Para ficar bem 

divertida é preciso ter mais de um participante. 

Como Brincar: 

Faça uma roda e escolhe um dos participantes para ficar no meio da roda 

de olhos vendados. 

Comece a passar a bola entre os participantes da roda ao som de uma 

cantiga cantada ou mesmo uma música de fundo. 

Assim que a música parar, quem estiver com a bola nas mãos deve miar. 

A pessoa que estiver no centro da roda tenta adivinhar. 

Se acertar, troca de lugar e quem miou deve ter os olhos vendados, 

também os participantes devem mudar de lugar na roda. 

Se errar, continua de olhos vendados. 

Será que vai ser fácil descobrir quem miou?  

Você acha que alguém vai tentar disfarçar a voz, deixando mais fina ou 

mais grossa?  

Bom agora é só se organizar,  brincar e se divertir bastante!  

Após a brincadeira, que tal fazer um desenho bem bonito e depois postar a 

foto no WatsApp da turma! 

Nos sites: https://www.youtube.com/watch?v=b1uijHRs0BA 

ehttps://www.youtube.com/watch?v=uQFQMdjL0ZM, vocês podem conhecer 

outras formas de brincar de Gato Mia e se divertir ainda mais. 

Se cuidem e até a próxima! 

 

Abaixo segue mais dicas das fonoaudiólogas para ajudar as crianças a 

desenvolverem a oralidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=b1uijHRs0BA
https://www.youtube.com/watch?v=uQFQMdjL0ZM


 

 


