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Aprendizagem e desenvolvimento
através de brincadeiras
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Porquê brincar?
A Luísa e o João estão a brincar na rua. Os seus vizinhos, Miguel e Paula, chegam. As quatro crianças começam a fazer uma
‘tenda’ pendurando uma cortina velha sobre uma cerca e um banco de jardim. Depois, fazem uma lista de todos os objectos
de acampamento de que precisam. A Luísa recolhe recipientes de plástico e paus de chupa-chupa para cozinhar, enquanto
o Miguel apanha ramos para uma fogueira. O João e a Paula procuram casacos e almofadas velhas para fazer camas. Num
instante a Luísa e o Miguel passam a Mãe e Pai e estão a levar os seus filhos, João e Paula, para um acampamento que vai
durar a tarde inteira. Soa-lhe familiar? Sim, isso acontece porque as crianças adoram brincar com a família e amigos.
Brincar é muitas vezes descrito como o “trabalho” das
crianças. Brincar ajuda a criança a:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

construir relacionamentos – estando com outros,
partilhando e revezando-se; resolvendo problemas
e negociando quando duas ou mais crianças
querem o mesmo brinquedo; sendo líder e seguidor;
descobrindo como entrar em brincadeiras com os
outros, aprendendo sobre os sentimentos dos outros
ser criativos – quando faz fatos com roupas velhas;
constrói um bloco de apartamentos a partir de
material de sucata; faz uma taça com massa de
moldar caseira e pinta e decora com brilhantes para
um aspecto reluzente
ler, escrever e aprender sobre números – quando
“lê” e conta histórias; faz menus para o café ou
folhetos informativos, cartazes e prescrições para a
clínica veterinária; paga por coisas na loja a fingir;
anota os resultados dos jogos para a reportagem das
notícias; calcula quantos blocos são necessários para
construir a estrada
pensar – quando é necessário elaborar um plano
para que o tractor consiga passar sobre a lama
escorregadia; ao decidir quais os objectos que podem
ser utilizados para fazer uma caverna; ao perceber
como poderá fazer um telhado inclinado e liga-lo à
casa de blocos
utilizar a linguagem – quando canta; quando
diz rimas; quando conta piadas; quando assume
diferentes papéis em jogos de faz de conta, como
o de cabeleireiro, de garçom, de segurança, ou de
dentista; quando explica as regras do jogo
utilizar músculos grandes e pequenos – quando
constrói um aeroporto com Legos; quando faz cortes
com tesoura; quando desenha imagens; quando
faz as coisas com massa de moldar; quando corre,
salta; joga à bola; trepa, anda de bicicleta; pula; enfia
contas em fios de lã; faz colares de margaridas.

Leia para consultar as ideias Aistear sobre como pode
ajudar a sua criança a aprender através de diferentes tipos
de brincadeiras. Pode usar muitas destas ideias tanto
dentro como fora de casa.

Brincadeiras físicas
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Aistear: the Early Childhood Curriculum Framework

gras
Jogos com re

www.ncca.ie/aisteartoolkit

Deixa-me
experimentar diferentes
de brincadeiras.

os são muito
As regras nos jog
s.
as crianças joven
importantes para
r si próprias
crianças criam po
eiras
Muitas vezes as
plo, nas brincad
não podem
íveis”. Por exem
r, ou as meninas
tra
estas regras “flex
en
de
s
te
an
r
te
ba
a siga as
todos têm que
as de faz de cont
de faz de conta
ar nas brincadeir
cip
rti
pa
Ao
!
ra
do
conduzir a escava
r
o cria.
filh
u
se
os com regras, po
o
e
regras qu
es para jogar jog
ad
nid
tu
or
op
ta
as
uit
de compu dor
ne ao seu filho m
rtas, BINGO, jogos
ca
■■ Proporcio
de
os
jog
,
es
o.
das e Escorregõ
ar com o seu filh
exemplo, o Esca
e divirta-se a brinc
e
cip
rti
Pa
.
os
er
m
e de palavras e nú

■■

Brincadeiras criativas
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Brincar com o seu filho
Seguem-se algumas dicas que poderá considerar
úteis como Pai/Mãe.
1. Dê ao seu filho tempo para brincar todos os dias.
2. Dê-lhe objectos para brincar. Materiais
reciclados como caixas, utensílios domésticos e
roupas velhas são muitas vezes mais divertido do
que os brinquedos e equipamentos comprados,
e custam menos.
3. Participe na brincadeira. Assuma um papel, faça
piadas e seja brincalhão.
4. Arranje espaço para brincar. À medida que o seu
filho cresce, passará provavelmente mais tempo
a brincar com um objecto específico ou num
papel específico; por isso, ter um espaço onde o
seu filho possa deixar os objectos e continuar a
brincar com eles no dia seguinte é importante.
5. Quando estiverem a conversar, pergunte a que
é que o seu filho brincou nesse dia. Mostre que
valoriza as brincadeiras, quer sejam em casa,
com a pessoa que trata dele, na pré-escola, no
infantário ou na escola primária.
6. Diga à pessoa que trata do seu filho ou ao
pessoal da pré-escola ou escola primária quais
os jogos, actividades, rimas infantis e livros de
que o seu filho gosta.

Podes ajudar-me a aprender
todo o tipo de coisas quando
brincamos juntos.

Pré-escola e escola primária
Brincar é importante, e não é só enquanto a criança
está em casa. É também uma forma importante
do seu filho aprender quando está na pré-escola,
no infantário e na escola primária. Tanto o Aistear:
Enquadramento do Currículo para a Primeira Infância,
2009 (www.ncca.ie/earlylearning) como o Currículo
da Escola Primária, 1999 (www.curriculumonline.ie)
destacam o papel importante das brincadeiras para
ajudar o seu filho a aprender e desenvolver-se.

Lembre-se, brincar ajuda o seu filho a aprender muitas novas habilidades e ideias, e a construir novas informações sobre
como o mundo funciona. E ainda mais importante, brincar é uma maneira divertida do seu filho fazer isso tudo. Divirtam-se
a brincar juntos.

