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Caixa de Brinquedos
Na caixa de brinquedos cabem:

urso de pelúcia, pipa e peteca

carro de polícia, ioiô e boneca

corda de pular, panelinhas e pião

jogo de tabuleiro, bola e balão.

Mas a mágica da caixa 

está em ser ela mesma

o brinquedo mais querido

Para
começar…

(Ana Neila Torquato)

Ora mesa para o chá

Ora um carro de corrida.

Ora o bumbo da fanfarra,

Ora o melhor esconderijo dessa vida.

A caixa muda como mudam as ideias.

De tão mágica, ela aprendeu 

a brincar de “Mestre Mandou”.

O mestre sou eu.

E a caixa é o universo inteiro,

todinho meu.

Desenho das crianças da SEEDF
Plenarinha 2017
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Iniciando
a brincadeira

A Subsecretaria de Educação Básica apresenta o Guia 
da VI Plenarinha da Educação Infantil que tem por tema 
“Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o 

Direito ao Brincar”. 

A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 
2013, no qual as crianças participam ativamente das reflexões 
em torno de seus direitos e necessidades. Este projeto mate-
rializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, 
de forma a considerar sua percepção sobre as situações que 
vivenciam na escola e na sociedade.

Para saber mais das Plenarinhas passadas acesse
http://www.educacao.df.gov.br/plenarinha

Nesta perspectiva, a Plenarinha é um dos espaços abertos 
que permitem nas escolas as crianças exercitarem seus fazeres 
como sujeito ativo, participativo e protagonista de sua própria 
história incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar. 

A temática “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal 
e o Direito ao Brincar” é fruto da avaliação final do Projeto apre-
sentada pelas Unidades Escolares de Educação Infantil públicas 
e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-
DF), realizada em 2017. 

A VI Plenarinha - 2018 destaca a  importância do brincar 
na escola, que constitui um processo de aprendizagem. Assim, 
tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o brin-

Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças–
Todos têm de respeitar.

Tem direito à atenção
Direito de não ter medos
Direito a livros e a pão
Direito de ter brinquedos.

Mas criança também tem
O direito de sorrir.
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir…

Ver uma estrela cadente,
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô.

Descer do escorregador,
Fazer bolha de sabão,
Sorvete, se faz calor,
Brincar de adivinhação.

Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola, bola, bola, bola!

Lamber fundo da panela
Ser tratada com afeição
Ser alegre e tagarela
Poder também dizer não!

Carrinho, jogos, bonecas,
Montar um jogo de armar,
Amarelinha, petecas,
E uma corda de pular.

(Ruth Rocha)
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quedo como ferramenta para aprender, desen-
volver e expressar-se de maneira integral.

Para tanto apontamos como objetivos 
específicos:

● Estimular a aprendizagem por meio do 
brincar nas diferentes linguagens

● Criar oportunidades para que professo-
ras/ professores e crianças ampliem seu 
repertório de brincadeiras.

● Vivenciar brincadeiras diversas ensina-
das ou criadas.

● Resgatar brincadeiras da comunidade.

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil - DCNEI (Resolu-
ção nº 5, de 17 de dezembro de 2009) nor-

teiam que os brinquedos, as brincadeiras e 
as práticas pedagógicas: 

promovam o conhecimento de si e do mun-
do por meio da ampliação de experiências 
sensoriais, expressivas, corporais que pos-
sibilitem movimentação ampla, expressão 
da individualidade e respeito pelos ritmos e 
desejos das crianças (Art.9, I).

Convidamos você, professora e professor, 
a refletir e brincar conosco ao longo desta VI 
Plenarinha compreendendo que é por meio 
do brincar que a criança vivencia o poder de 
experimentar o mundo dos objetos, das pes-
soas, da natureza e da cultura, para compre-
endê-lo e expressá-lo em suas mais variadas 
linguagens e também é no plano da imagina-
ção e criação que o brincar se destaca pela 
mobilização dos significados.

“A opção pelo brincar desde o início da educação 
infantil é o que garante a cidadania da criança e 
ações pedagógicas de maior qualidade”

(SEEDF, 2013, p. 41 e 42)
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Neste primeiro tópico trataremos que a brincadeira não é 
uma atividade natural na vida das crianças, ela é socialmente 
constituido. Conforme afirma Elkonin (2012, p. 159) a:

origem histórica do brincar é sustentada por uma riqueza de 
material antropológico e etnológico. Esse material demons-
tra que [a brincadeira] emerge conforme o status da criança 
na sociedade que se modifica. 

É importante ressaltar que a criança sempre esteve presente 
e fez parte da sociedade, mas seu lugar e sua posição social 
sofreu mudanças no curso da história, como esclarece o mes-
mo autor (idem):

Conforme os meios de produção e as relações sociais se 
complexificaram, a ligação entre a criança e a sociedade 
mudou […]. No processo de desenvolvimento social, as fun-
ções de educação e criação vieram crescentemente a ser 
assumidas pela família, que se tornou, em si mesma, uma 
unidade econômica independente.

Com o advento da complexificação dos meios de produção e 
das relações sociais, a ligação da criança com os adultos pas-
sou a se concretizar com base em novas práticas educativas 
e novas normas de criação. Elkonin (2009) trata da gênese da 
brincadeira, relacionando sua origem à divisão social e ao sur-
gimento de novas ferramentas de trabalho, o que ocasionou o 
afastamento da criança do processo de produção e, assim, seu 
papel na sociedade foi alterado. Por exemplo, se antes a crian-
ça utilizava o arco e a flecha em atividades de caça juntamente 
com os adultos, com o surgimento de armas de fogo, objetos-

Por que as
crianças 
brincam?

Brinquedos Cantados
Monica Simas e Vera Lucia Dias
Editora Callis

Brinquedos Cantados 2
Monica Simas e Vera Lucia Dias
Editora Callis

CD Brinquedos Cantados 
Bia Bedran 
Angelus Produções Artísticas 
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Brinquedo e Cultura, de  Guilles 
Brougere -  Editora Cortez.

O documentário “A Invenção da 
infância” (curta-metragem Liliana 
Sulzback e Mônica Schmiedt que 
recebeu 15 prêmios no Brasil e 
exterior) Acesso: https://www.you-
tube.com/watch?v=c0L82N1C7AQ

-brinquedos foram criados e, assim, a criança poderia mani-
pulá-los, mas eles não tinham mais as mesmas funções, eram 
apenas uma representação de objetos sociais utilizados pelos 
adultos. E, da mesma forma, se antes as crianças participavam 
das mesmas atividades com os adultos, como por exemplo, em 
atividades na lavoura, agora, as crianças brincam de faz de con-
ta, imaginando que estão plantando e colhendo.

Elkonin (2009, 2012) e Ariès (1978) apontam que a crian-
ça vivia imersa no mundo dos adultos até início do século 
XVII, participando vigorosamente de todas as atividades, tais 
como: danças, espetáculos musicais, peças teatrais, jogos, 
festas e as que envolviam o trabalho. Nessas atividades, as 
crianças não só observavam, mas atuavam ativamente. Ha-
via também brincadeiras entre os adultos em que as crianças 
participavam conjuntamente, tais como esconde-esconde, 
cabra-cega, entre outras. 

Além da atividade, objetos-brinquedos foram criados tan-
to para adultos como para as crianças, como representação 
da vida social cotidiana, mas em miniatura. Portanto, não ha-
via distinção de tais brinquedos e brincadeiras, entre adultos 
e crianças. Ressalte-se para que o próprio surgimento dessas 
atividades e objetos, foi necessário um longo processo históri-
co. Ademais, tais organizações sociais ainda são possíveis de 
serem encontradas em alguns grupos sociais da atualidade, a 
exemplo de algumas comunidades indígenas.

A tipificação da brincadeira como uma atividade infantil, des-
taca uma manifestação de mudança de concepção acerca da 
criança e da infância na sociedade, pois antes não havia o senti-
mento de infância tal como o percebemos na atualidade. Nesse 
sentido, a brincadeira emerge das relações sociais. Trata-se de 
uma atividade que envolve a ação do brincar. A brincadeira é 
a atividade. O brincar é a ação. Todavia, aqui, os dois – brinca-
deira e brincar/atividade e ação – são utilizados como sinônimo.

A brincadeira é uma atividade e nesse sentido, lida 
com a consciência humana, pois “todas as funções da 

consciência, forma-se originalmente na ação” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 25).

É por meio da brincadeira, na ação do brincar, que a crian-
ça desenvolve seu processo de imaginação e criação e, con-
sequentemente, de compreensão da realidade concreta exis-
tente a sua volta.

Saiba 
mais!

Recomenda-se:
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A criança quase que repete as situações vivenciadas em si-
tuações reais. Neste momento, a brincadeira é “pouco imagi-
nária” (VIGOTSKI, 2007, p. 35), por ser muito próxima de uma 
situação real que acabou de acontecer. É mais uma forma de 
recordação do que uma imaginação. “À medida que a brinca-
deira se desenvolve, temos o movimento para o lado no qual se 
toma consciência do objetivo da brincadeira” (VIGOTSKI, 2007, 
p. 35). Se no início a criança pega uma vassoura e brinca de 
varrer a casa imitando o que alguém da família acabou de reali-
zar, com o passar do tempo, ao pegar a mesma vassoura, esse 
objeto se transforma em qualquer outro objeto que sua imagina-
ção permitir, podendo se transformar em um cavalo, uma moto, 
um foguete, entre outras possibilidades. 

Sendo assim, a brincadeira tanto contribui para compreender 
a realidade como para imaginar e criar se utilizando de mate-
riais captados das experiências vivenciadas na realidade. Desta 
maneira a brincadeira torna-se uma atividade que contribui para 
criar uma zona de desenvolvimento iminente na criança.

A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de 
desenvolvimento iminente. A ação num campo imaginário, 
numa situação imaginária, a criação de uma intenção volun-
tária, a formação de um plano de vida, de motivos volitivos 
– tudo isso surge na brincadeira, colocando-a num nível su-
perior de desenvolvimento, elevando-a para a crista da onda 
e fazendo dela a onda decúmana do desenvolvimento na 
idade pré-escolar, que se eleva das águas mais profundas, 
porém relativamente calmas (VIGOTSKI, 2007, p. 35).

No processo de imaginar e criar por meio da brincadeira, 
a criança também desenvolve sua consciência acerca de sua 
compreensão da realidade social. Ela começa a representar em 
suas brincadeiras as percepções que capta de suas experiên-
cias, bem como, as regras e os papéis sociais existentes.

Vigotski (2007) esclarece que é um equívoco associar a brin-
cadeira ao prazer, pois não necessariamente se trata de uma 
atividade que proporciona satisfação para a criança, pois nela 
a criança pode representar papéis e regras que não tem o de-
sejo de realizar, mas que se submete na brincadeira. Como por 
exemplo, ao brincar de mãe e filha, a criança que ficou incum-
bida de fazer o papel de filha, terá que seguir as regras sociais 
impostas a uma criança pequena, tais como, “ficar sentada à 
mesa e calada, não mexer nas coisas dos outros, ouvir a mãe” 
(VIGOTSKI, 2007, p. 28), entre outras situações. Estas são re-
gras sociais que as crianças percebem de seu meio social e 
realizam em suas brincadeiras.

 Além disso, há regras impostas pela própria brincadeira. 
Como por exemplo, a brincadeira de pique-pega, o desejo da 
criança é de sair correndo, mas como ela foi tocada, fica para-
da, esperando até o momento em que pode sair correndo no-
vamente. A criança não age imediatamente pelo impulso. Na 

O Lenço, Patricia Auerbach
Editora Brinque book

O Jornal, Patricia Auerbach
Editora Brinque-Book

E você, brinca de que?
Vera Lucia Dias
Editora Callis

Para ler 
com e para 
as crianças



Universo do Brincar     |     VI Plenarinha da Educação Infantil 11

brincadeira a criança age contra o que deseja. Pois, 
“na criança, a maior força de autocontrole surge na 
brincadeira” (VIGOTSKI, 2007, p. 32). Trata-se de re-
gras de autolimitação e autodeterminação que a pró-
pria criança empreende. 

“A criança fala a si mesma: tenho que me com-
portar assim e assim nessa brincadeira. Isso é to-
talmente diferente de quando lhe dizem que pode 
fazer isso e não pode fazer aquilo” (VIGOTSKI, 
2007, p. 29). Portanto, a brincadeira contribui 
para o processo de auto-regulação do compor-
tamento da própria criança, pois essa atividade 
colabora para que a criança inicie o processo de 
equilíbrio de seus desejos e de suas emoções.

Outra atividade no cotidiano da Educação infantil 
são os jogos, que não deixam de ser uma brincadeira, 
mas que se caracterizam pela existência de “vence-
dor e vencido” (VIGOTSKI, 2007, p. 35) e de classifi-
cações, tais como, primeiro, segundo ou último lugar. 
O foco do jogo está no resultado final e nessa ex-
pectativa a criança continua a lidar com frustrações e 
com a necessidade de equilibrar suas emoções.

Nos dias em que a terra estiver 
úmida e as crianças não 
puderem brincar na grama, 
distribua giz para desenharem 
na calçada ou no pátio. 
Essa atividade é igualmente 
divertida nos dias ensolarados 
em que o pátio está seco.

Grafite 
Divertido

CAIC Júlia Kubistchek de Oliveira CAIC Júlia Kubistchek de OliveiraE.C. 16 de Taguatinga
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Para continuar a conversa veremos de que forma o brincar 
é apresentado no Currículo da SEEDF. Ressalte-se que o refe-
rencial teórico apresentado no nosso documento é da Pedago-
gia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, sendo 
eixos integradores: educar e cuidar; brincar e interagir, o que 
significa que a criança é reconhecida como um sujeito; conside-
rada e respeitada em suas especificidades.

LEMBRANDO QUE: Ao brincar a criança pode tomar 
decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a 
si mesma, as outras pessoas e o mundo em que vive, 
explorar, refletir sobre a realidade e a cultura na qual es-
tão inseridas, e assim ir questionando regras, papéis so-
ciais e recriando a cultura da qual participa expressando 
sua individualidade e sua identidade (BRASIL, 2012).

E o brincar
no currículo
da Educação Infantil?

Sim, sim, salabão! 
Um simples sopro e então... 
Faz-se uma bolha de sabão. 
Bolha, bolhinha, bolhão  
Em cada bolha cabe o 
mistério do sim ou do não. 
Nunca se sabe   
se subirá ao céu 
ou se cairá no chão. 

(Ana Neila Torquato)

A Bolha 
de sabão

CEPI Pinheirinho Roxo
Recanto das Emas
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O ato de brincar das crianças são repletos de hábitos, valo-
res e conhecimentos do grupo social ao qual pertencem. Por 
isso, dizemos que o brincar é histórico e socialmente constitui-
do, ou seja, a criança utilizará as experiências que vive em sua 
comunidade – os valores que circulam, as tradições, os perso-
nagens do folclore típico da localidade. 

“A criança aprende a brincar com os outros membros de sua 
cultura, ela não aprende a brincar naturalmente. Ela está 
inserida em um contexto social e cultural e seus compor-
tamentos estão impregnados por essa imersão inevitável” 
(BROUGÈRE, 2010, p. 104). 

Brincar com as crianças é permitir o tempo necessário 
para que elas possam criar e requer do adulto-educador co-
nhecimento teórico sobre o brinquedo e o brincar e, também 
paciência e disciplina para observar sem interferir em deter-
minadas atividades infantis, além da disponibilidade para (re)
aprender a brincar, recuperando, elaborando e possibilitando 
o despertar de sua dimensão brincalhona. Mas é também o 
compromisso de cada profissional que já atua com as crian-
ças em aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos 
sobre a temática e se propor a experimentar novas vivências 
relacionadas à brincadeira. A professora/ professor que não 
participa das brincadeiras quando solicitado, se abstém de 
fazer descobertas e intervenções enriquecedoras. Recons-
truir conceitos sobre o ato de brincar e sua importância no 
contexto escolar é fundamental para a prática pedagógica. 

A Plenarinha é um projeto pedagógico alicerçado no Currículo. 
Destacamos que o objetivo da Plenarinha ao longo de suas edi-
ções sempre foi o de priorizar o estímulo ao protagonismo infantil. 
Dessa forma, ao ter o brincar como tema da VI Plenarinha é im-
portante que as práticas pedagógicas favoreçam a autonomia das 
crianças. A brincadeira é potencialmente mais rica quando as 

crianças decidem sobre o que, com quem, onde, com o que 
e durante quanto tempo brincam. Decidem, no processo, 
mudanças nos papéis, no uso dos objetos e nas 
ações imaginativas que se desenrolam 
(BRASIL, 2012, p. 11).

O Currículo da Educação Infantil da SE-
EDF apresenta a organização dos conhe-
cimentos por meio de linguagens, conforme 
explicitado no Capítulo 3 - O Mundo Infantil 
Imerso em Linguagens. Contudo, não pre-
tende que as linguagens representem uma 
fragmentação dos conhecimentos. Pelo 
contrário, a intenção é de considerar a 

“multidimensionalidade das crianças, 
ainda que seja necessário indicar pa-
râmetros para o trabalho educativo a 
ser desenvolvido” (SEEDF, 2014, p. 85). 

● Fixe um lençol na parede 
para usar como tela de 
cinema.

● Crie uma fonte de luz 
usando uma lâmpada forte ou 
um retroprojetor.

● Coloque suas mãos entre 
a luz e a tela e use-as para 
projetor sombras sobre a 
tela. Peça para as crianças 
descreverem o que vêem.

● Deixe as crianças criarem 
sombras com as mãos. Peça 
para as outras crianças 
descreverem o que vêem.

O que é 
isso?
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Em sua sexta edição, a Plenarinha da Educação Infantil con-
vida o coletivo da escola a estudar, refletir e planejar sobre a im-
portância do brincar. Sugere-se que cada profissional observe 
suas crianças e pense acerca das seguintes questões: 

● Por que as crianças brincam?
● Por que falar sobre o brincar na Educação Infantil?  
● É importante acompanhar o brincar da criança?
● O brincar deve ser mediado pela professora/ professor?
● Como a professora/ o professor pode acompanhar o 
brincar no dia a dia da Educação Infantil?
● O brincar é a base do currículo infantil?
● O brincar é discutido entre as professoras/ os professores 
de Educação Infantil? Em que momentos?
● Você enfrenta dificuldade para brincar na Educação 
Infantil? Por quê?

A partir do diagnóstico inicial, será possível construir elemen-
tos que indiquem como o lúdico está presente nas atividades 
propostas e como as crianças o vivenciam nas suas institui-
ções, além do papel da professora-professor nessa interação.

Esses dados podem subsidiar a coordenação pedagógica na 
discussão do papel do brincar para educação infantil e como o 
coletivo de profissionais observa esta atividade na unidade es-
colar. Estes dados suscitam alguns questionamentos que con-
tribuirão para o planejamento.

Planejando … 
● Do que as crianças brincam?
● Quais brinquedos estão disponíveis para elas?  
● Dentre os brinquedos disponíveis, quais são os de sua 
preferência?
● Quais são suas brincadeiras preferidas?
● Comparativamente entre as brincadeiras direcionadas e 
livres, com quais elas mais se identificam?
● Como você, professora-professor, propõe as brincadeiras?
● Como as crianças se agrupam para brincar?
● Meninos e meninas brincam juntos?
● Os espaços disponibilizados são os mesmos para os 
meninos e para as meninas?  
● Qual é a aceitação das crianças com a presença do 
adulto nas brincadeiras?
● Como as crianças reagem diante da proposta de 
brincadeiras que fizeram parte de sua infância (professora-
professor)?

● Enquanto você segura uma 
bola de lã nas mãos, comece 
uma história com as crianças, 
por exemplo: “Ontem eu 
vi um monstro verde no 
supermercado. Ele era…”

● Segurando a ponta da 
linha, passe a bola para uma 
criança, que acrescenta uma 
“linha” à história.

● Quando a criança terminar, 
passe a lã para outra criança, 
e assim por diante.

● Continue até que todas 
as crianças tenham 
acrescentado uma linha à 
história.

O fio da 
Meada
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É necessário que no plano de aula o brincar seja o elemento 
integrador das diversas linguagens articulando-as e que, por 
consequência, proporcionem o desenvolvimento da criança de 
forma integral.

Diferenciando as linguagens nas 
brincadeiras
LINGUAGEM SUGESTÃO DE BRINCADEIRA
Cuidado Consigo e 
com o Outro

Cirandas, jogos em grupo, jogos de 
construção e fantasias.

Linguagem 
Corporal

Jogos de pegar, procurar, encaixe 
e montagem, brincadeiras que 
envolvam andar, correr, pular, saltar, 
pular em um pé só, balançar e 
escorregar.

Linguagem Oral e 
Escrita

Trava-línguas, adivinhas, histórias 
cantadas e interpretadas, uso de 
fantasias, fantoches, brincadeiras de 
supermercado, casinha e salão de 
beleza, jogos em grupo.

Linguagem 
Matemática

Quebra-cabeças, jogo da memória, 
de estratégia e  que apresente as 
diferentes formas geométricas, 
brincadeiras que incluem noções de 
semelhança, diferenças, quantidade, 
correspondência, montagem e 
dinheirinho.

Linguagem Artística

Brincadeiras de faz de conta, 
uso de fantasias, construção 
e montagem usando materiais 
variados, brincadeiras que envolvam 
instrumentos musicais.

Interações com a 
Natureza e com a 
Sociedade

Jogos de mesa, modalidades 
esportivas, fazendinha, interação 
com areia e jardim, quebra-cabeça 
temático (bichos,  plantas, profissões, 
etc…).

Linguagem Digital Jogos interativos e fotografias.

No quadro acima apresenta-se as linguagens presentes no 
Currículo que não devem ser trabalhadas de forma estanque, 
pois estão imbricadas. O formato em quadro é apenas para or-
ganização didática.

● 1 copo de água

● 1 colher de chá de  sal

● 1 colher de sopa de óleo de 
cozinha

● 500 gramas de farinha de  trigo

● tinta guanche de qualquer cor

Mãos na Massa!!
Em um bacia coloque a farinha 
de trigo, sal e óleo, misture tudo 
e aos poucos acrescente a água 
por último coloque a tinta e 
amasse.

Vamos 
criar!
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O Ministério da Educação na publicação “Brinquedos e Brin-
cadeiras de Creches: Manual de Orientação Pedagógica” apre-
senta também algumas sugestões de brincadeiras para serem 
desenvolvidas com as crianças de 0 a 3 anos de idade. Como por 
exemplo, “esconder e achar com fralda”, que ajuda a criança a 
aprender os significados dos movimentos, regras e a expressão 
da linguagem oral e dos gestos. O bebê inicia a brincadeira e a 
conduz, escolhendo se vai esconder a si mesmo, ou seu bichinho 
de estimação, por exemplo, há aprendizagem e desenvolvimen-
to cognitivo. Nesse momento, ele teve agência (decisão própria). 
Essa forma de brincar para esconder outros objetos desperta a 
curiosidade e o prazer - da descoberta, da repetição e recriação 
da ação (BRASIL, 2012).

O ato de brincar deve abrir espaço para a espontaneidade e o 
desenvolvimento da criatividade. É importante que o planejamento 
valorize todos os tipos de brincadeiras e não apenas as brincadei-
ras dirigidas, pois se estas não provocam o interesse da criança, 
desvalorizam  o brincar e passam ser vista como “obrigação”. 

Para lembrar:
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil es-

tabelecem que as práticas pedagógicas na educação infantil de-
vem ter como eixos orientadores as interações e a brincadeira. 
Esse princípio é ratificado pelo Currículo em Movimento da Edu-
cação Básica - Educação Infantil e deve garantir experiências que:

● Promovam o conhecimento de si  e do mundo por meio 
da ampliação de experiências sensoriais, expressivas 
e corporais que possibilitem movimentação ampla,  
expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 
desejos da criança; 

● Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical;

● Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de 
apreciação e de interação com a linguagem oral e escrita 
e o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais 
orais e escritos; 

● Recriem, em contextos significativos para as crianças, 
relações quantitativas, medidas, formas e orientações 
espaço temporais;

● Ampliem a confiança e a participação das crianças nas 
atividades individuais e coletivas;

● Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para 
a elaboração da autonomia das crianças nas ações de 
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;

● Distribua para cada criança 
uma folha de cartolina.

● Peça para dobrarem a 
folha ao meio, fazendo uma 
marca, para depois, abri-la 
novamente. Oriente-as a fazer 
uma pintura em apenas um 
dos lados.

● Enquanto a tinta ainda 
estiver úmida, dobre o outro 
lado sobre a pintura e peça 
às crianças para esfregar as 
mãos sobre a parte externa 
da cartolina dobrada. Depois, 
abra para revelar a pintura 
duplicada.

Variação: Dobre a folha de 
cartolina ao meio, passe 
uma pequena quantidade de 
tinta sobre a parte de baixo 
da dobra e uma quantidade 
maior na de cima. Quando 
as crianças abrirem sua 
folha, a gravura parecerá 
uma borboleta. Sugira que 
acrescentem alguns detalhes 
(como antenas) com pincéis 
atômicos e giz de cera.

Gravura com 
borrão
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● Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 
crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões 
de referência e de identidades no diálogo , além do 
conhecimento da diversidade;

● Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, 
o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 
natureza;

● Promovam o relacionamento e a  interação das crianças 
com diversificadas manifestações de música, artes plásticas 
e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e 
literatura;

● Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da 
vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos 
naturais;propiciem a interação e o conhecimento pelas 
crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras; 

● Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, 
computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos 
tecnológicos e midiáticos.

As experiências, os conhecimentos e os valores que as 
crianças trazem em sua história expressam sua constituição 
como indivíduo social. Sendo importante refletir a organização 
do espaço escolar em que a criança está inserida e sua realida-
de, bem como organizar o tempo e espaço para que o trabalho 
pedagógico possa ser realizado de forma significativa.

● Leve as crianças para uma 
saída no pátio, no entorno 
da escola ou em  outro local 
arborizado, para coletar 
pequenos galhos secos de 
árvores.

● Use os galhos como a 
base para um móbile. Se não 
houver áreas arborizadas por 
perto, substitua-os por um 
cabide de roupa.

● Peça para as crianças 
desenharem coisas que 
sejam de seu interesse ou 
coisas de que gostem.

● Desafie-as a fazer um 
círculo ao redor de cada item 
e a recortá-lo.

● Faça furos na parte de cima 
de cada um dos desenhos e 
amarre-os com pedaços de lã 
com comprimentos variados 
de 10 a 15 centímetros.

●  Ajude as crianças a 
amarrar suas obras no galho 
ou cabide para criar um 
móbile.

Móbiles
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tempo e o espaço
do brincar na escola?

Como se constitui o 

Aqui abordaremos a organização dos tempos e espaços na 
escola, nos reportando à compreensão do que o Currículo nos 
traz, alicerça e orienta as propostas e as práticas pedagógicas 
a serem desenvolvidas na Educação Infantil, estruturando-se 
nas várias dimensões que fazem parte do processo educativo.

 A rotina é o elemento fundamental a ser pensado quan-
do a proposta é a Organização do Trabalho Pedagógico. Deve 
ser vista como parte de um todo que compõe o cotidiano e que 
abrange diversas atividades. Ao planejar suas ações, a pro-
fessora-professor deve considerar os espaços e tempos, bem 
como os sujeitos envolvidos nas atividades propostas, pois é 
imprescindível que elas se adequem à realidade das crianças. 

É certo que no interior das instituições de educação infantil 
há uma demarcação do tempo previamente definida e que 
regula a rotina das crianças pequenas: tempo de alimentar, 
de banhar, de repousar, de brincar, de retornar para casa. 
Nesta perspectiva, todo tempo é educativo (FERREIRA, 
OLIVEIRA, PINTO, 2018, p. 385).

Nesta perspectiva, o tempo não é o cronológico e os espa-
ços não são os físicos, mas sim, os tempos e espaços de apren-
dizagens, como afirma Bassedas (1999, p. 100), “o tempo de 
aprender e o tempo de viver não estão separados e, em todo 
momento, a criança cresce e aprende graças à ação educativa 
das pessoas que a envolvem e as experiências que tem no seu 
contexto [...]”.

O planejamento da ação docente deve levar em considera-
ção as necessidades das crianças e, sobretudo, suas intenções 
e múltiplas formas de comunicação. Ainda que haja uma deter-
minação da atividade pelo tempo cronológico, a vivência des-
te tempo cria contornos diferentes ao ser experimentado pelas 
crianças que dele se apropriam (COELHO, 2015).

Assim como o tempo, o espaço também deve ser organizado 
levando-se em conta o objetivo da Educação Infantil de promo-
ver o desenvolvimento integral das crianças. Horn (2004) ajuda-
nos a pensar sobre esse tema:

 

Vamos brincar na creche?
Aline Negri
Wak Editora

100 atividades para bebês 
Geraldo Peçanha Almeida (Org.)
 Wak Editora

Práticas de Educação 
de Educação Infantil
Geraldo Peçanha de Almeida (Org.)
Wak Editora

Ideias para 
brincar
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O olhar de um educador atento é sensível a todos os elemen-
tos que estão postos em uma sala de aula. O modo como 
organizamos materiais e móveis, e a forma como crianças e 
adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são 
reveladores de uma concepção pedagógica. Aliás, o que 
sempre chamou minha atenção foi a pobreza frequentemen-
te encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, 
nos aromas; enfim, em tudo que pode povoar o espaço onde 
cotidianamente as crianças estão e como poderiam desen-
volver-se nele e por meio dele se fosse mais bem organiza-
do e mais rico em desafios (HORN, 2004, p. 15).

Dessa forma, é importante que os educadores oportunizem 
ambientes diversos com atividades enriquecedoras que promo-
vam todos os tipos de brincadeiras – a espontânea, a estrutu-
rada, a imaginativa, a criativa, a direcionada, entre outras, pos-
sibilitando seu potencial de aprendizagens e desenvolvimento 
da criança. Criando estratégias que propiciem ambientes diver-
tidos, promovendo atividades práticas e com uso de recursos 
diversos, contribuindo assim para que as crianças iniciem suas 
próprias experiências de aprendizagens.

O papel da professora/ professor é proporcionar uma variedade 
de oportunidades nas quais as crianças são orientadas ao brincar 
individualmente e coletivamente, possibilitando a exploração de um 
conjunto complexo de comportamentos. A brincadeira imaginária 
provoca vários tipos de novas aprendizagens, permitindo o cresci-
mento físico, cognitivo, intelectual e emocional, além de possibilitar 
à professora-professor, observação e análise do modo diferenciado 
de como as crianças brincam, com o quê e com quem elas brin-
cam, variando de acordo com o contexto social, cultural e histórico.

As múltiplas brincadeiras, quando disponibilizadas fora do 
ambiente da sala de aula, proporcionam inúmeras maneiras de 
despertar a forma brincalhona de ser e olhar diferenciado sobre o 
brincar, além de novas possibilidades de desenvolvimento, explo-
rando os espaços e reprogramando o tempo. Existem inúmeras 
possibilidades de organização do trabalho pedagógico ao longo 
do processo educativo sendo apropriado a professora-professor 
não se limitar a sala de aula ou aos espaços engessados.

No Distrito Federal algumas turmas de Educação Infantil ocu-
pam espaços não exclusivos. Diante dessa situação, é necessá-
rio que os profissionais articulem e organizem os espaços e tem-
pos de convívio para que tanto as crianças da Educação Infantil 
como os demais estudantes possam ter momentos significativos 
de troca e aprendizado. O convívio entre todas as crianças é de 
fundamental importância para que haja interação social com o 
devido respeito às suas individualidades e aos seus limites, pos-
sibilitando o potencial integrador e criador das crianças com as 
crianças e das crianças com a escola, além das relações pré-es-
tabelecidas no contexto educacional, transcendendo assim as 
aprendizagens dos limites da sala de aula com o propósito de 
explorarem com qualidade todos os espaços brincantes. 

Convite

Poesia
é brincar com palavras
como se brinca
com bola, papagaio, pião.

Só que
bola, papagaio, pião
de tanto brincar
se gastam.

As palavras não:
quanto mais se brinca
com elas
mais novas ficam.

Como a água do rio
que é água sempre nova.

Como cada dia
que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?

(José Paulo Paes)
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Segundo Kishimoto (2010, p.1), “o brincar é uma ação 
livre que surge a qualquer hora, sendo um produto fi-
nal, relaxar, envolver, ensinar regras, linguagem, de-
senvolve habilidades e introduz no mundo imaginário”.

A brincadeira é para a criança a mais valiosa forma de aprender 
a conviver com pessoas, de compartilhar ideias, objetos e brin-

quedos e de vivenciar e expressar sentimentos. Na Educa-
ção Infantil, porém, entende-se que é preciso trabalhar numa 
perspectiva de humanização, valorizando a experiência, os 

sentimentos e emoções e a própria espontaneidade infantil. 

A importância do olhar sobre a brincadeira, espaços e tempos 
se dá mediante a apropriação dos espaços existentes na escola, 
podendo ir além, apropriando-se também dos parques e pátios 
que há no entorno da instituição educativa. As transformações que 
ocorrem no desenvolvimento infantil numa brincadeira possibilitam 
a apropriação de diversas linguagens e comportamentos, possi-
bilitando a apropriação de novos espaços e maneiras do brincar.

[...] é preciso oferecer espaços com propostas diferenciadas, 
situações diversificadas, que ampliem as possibilidades de 
exploração e ‘pesquisa’ infantis. As crianças realmente am-
pliaram suas possibilidades de exercitar a autonomia, a li-
berdade, a iniciativa, a livre escolha, quando o espaço está 
adequadamente organizado [...] (THIAGO, 2006, p. 60).

As aprendizagens e as vivências das crianças são indissociá-
veis. Os professores precisam estar alertas para oferecerem es-
tímulos necessários para o desenvolvimento das capacidades im-
portantes à aprendizagem, que articulem as brincadeiras com as 
propostas preestabelecidas pelo Projeto Político Pedagógico -PPP 
da sua Escola e também ao planejamento, entendendo que as brin-
cadeiras têm seu papel social, intelectual e de humanização.

As diversas possibilidades de como as crianças se apro-
priam do espaço com flexibilidade, fluidez e imaginação, pode 
ser útil à reflexão sobre as práticas utilizadas no espaço es-
colar, abrindo a possibilidade de “pensarmos e organizarmos 
nossas instituições educacionais de forma a garantir que elas 
sejam realmente um lugar para a infância, com a ludicidade 
tão própria da infância” (AGOSTINHO, 2003, p. 79).

Considerando toda a importância do brincar na Educação 
Infantil, elemento pelo qual a criança utiliza-se de meios para 
desenvolver-se nos mais diversos aspectos - aprendendo a 
relacionar-se com as outras crianças e infâncias - vale ressal-
tar que as escolas devem oferecer às crianças um ambiente 
de qualidade que favoreça o desenvolvimento, possibilitando 
relações sociais, culturais e imaginárias,  evidenciando assim 
o protagonismo infantil. A arte de aprender a brincar e apren-
der brincando, devem ser o alicerce da Educação Infantil. 

Fazendo 
arte por 
toda parte

● Misture um pouco de água 
com tinta guache em uma 
vasilha.

● Encha cada balão com a cor 
que as crianças escolherem, 
o funil facilita na hora de 
encher.

● Separe um TNT e amarre 
na área exterior da escola.

● Depois cada criança 
escolhe o balão e cada um 
lança no TNT.

● Continue até que todas 
as crianças tenham a 
oportunidade de participar.

● Quando a brincadeira 
acabar, o TNT pode ser usado 
para várias outras produções.
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Como acontecem as
brincadeiras nas

 diferentes infâncias?
A diversidade cultural que temos no Brasil e, mais especi-

ficamente, dentro das instituições que ofertam Educação In-
fantil na SEEDF, pressupõe que não podemos nos restringir a 
pensar uma única criança, uma única infância e, sim, às inú-
meras infâncias, crianças e suas brincadeiras.

Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constitu-
ídos social e culturalmente. O modo como são percebidas e 
compreendidas interfere, direta e indiretamente, na organiza-
ção do trabalho pedagógico a ser realizado nas instituições 
educativas para a primeira infância.

As discussões que permeiam as infâncias, crianças e suas 
brincadeiras no contexto da Educação Infantil, implicam no re-
conhecimento da importância do ato do brincar para a criança 
em relação à sua percepção de mundo e também para sua 
própria constituição humana. A intencionalidade da prática do-
cente envolvendo crianças precisa compreender e considerar 
os propósitos das brincadeiras nesse processo.

A comunidade escolar está cada vez mais diversificada, 
hoje temos em nossa rede de ensino, crianças indígenas, qui-
lombolas, do campo, entre outras, envolvidas em um mar de 
tecnologias, que podem ter ou não mais ou menos influência 
no seu cotidiano. Todas essas diferentes crianças, com es-
pecificidades distintas, precisam ser consideradas na prática 
educativa, sobretudo, quando tratamos das brincadeiras, pois 
assim como a criança, a infância é plural. Suas formas de vi-
venciar as brincadeiras também são plurais.

É evidente que na SEEDF há inúmeras crianças com dis-
tintas infâncias, que vivem em cada Região Administrativa ou 
na Região do Entorno e que estudam em nossas unidades es-
colares. Diante da realidade heterogênea das crianças atendi-
das na Educação Infantil do Distrito Federal é necessário um 
trabalho que rompa com a invisibilidade que elas sofreram ao 
longo da história na educação brasileira, garantindo assim, o 
direito de brincar das crianças.

Amarelinha

Será que é loucura 
fazer dos riscos no chão 
caminho até as alturas? 

Pedrinhas jogadas com 
precisão vão tecendo a estrada 
amarelinha, ora é sua, ora minha. 

Vamos saltando, pé sim, pé não. 
Leves como a pluma e o véu. 
Bastam dez pulinhos e já 
chegamos ao céu.

(Ana Neila Torquato)
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As crianças indígenas e suas 
brincadeiras

Com o entendimento sobre infância se diferenciando em 
cada etnia, é possível dizer que para a criança indígena em sua 
aldeia e sociedade particular (fora das terras indígenas), a brin-
cadeira tem um papel importantíssimo nas atividades diárias. 
Toda criança é um ser ativo, participante e construtora de cul-
tura e sua relação com o outro se dá diariamente, em meio às 
atividades culturais, o  que inclui também as brincadeiras. E as-
sim, a criança se desenvolve entre os demais seres humanos. 
O que se destaca em relação às crianças indígenas diz respeito 
à sua intensa relação com o coletivo da aldeia, integrada ao 
grupo, seja com as outras crianças, seja com adultos, anciãos 
ou demais representatividades.

Para Munarim (2011), o conceito de infância na sociedade oci-
dental de que “a infância não é uma categoria natural ou univer-
sal, determinada por aspectos biológicos, mas que suas deter-
minações são variáveis, histórica, cultural e social” (2011, p.375).

A brincadeira da criança não é uma simples recorda-
ção do que vivenciou, mas uma reelaboração criati-
va de impressões vivenciadas. É uma combinação 
dessas impressões e, baseadas nelas, a construção 
de uma realidade nova que responde às aspirações e 
aos anseios da criança (VIGOTSKI, 2009, p. 17)

Nesse sentido, as brincadeiras fazem parte da transmissão 
cultural e na aldeia, isso ocorre diariamente, com muita intensi-
dade. A brincadeira é, geralmente, coletiva, sendo uma forma 
de aprender com o outro no grupo. Além disso, há uma dinâmi-
ca social de interlocução com a natureza. As crianças brincam 
com e em meio aos recursos naturais.

É importante considerar esse aspecto cultural que as crian-
ças indígenas vivenciam e, assim, possibilitar que a brincadeira 
ocorra também, no coletivo, entre as próprias crianças e, quando 
possível, com a participação dos adultos, considerando os mo-
mentos de trocas de experiências, em que as crianças possam 
compartilhar suas brincadeiras, aprendendo umas com as outras.

 Outro aspecto que pode ser considerado é possibilitar que as 
crianças brinquem em meio a natureza, experimentando os espa-
ços e recursos existentes em volta da instituição educativa. É im-
portante que as crianças vivenciem experiências brincantes para 
além do espaço da sala de aula e dos parques infantis, brincando 
com os mais diversos recursos naturais em diferentes espaços.

Kiriku e o colar da discórdia
Michel Ocelot
Viajante do tempo

O 
Pião
Basta um cordão enrolado, 
um menino animado 
e lá se vai, outra vez, o pião...
 
Rodopia pião! 
Pode ser no ar ou chão. 

Será que agora para ou não?  
Um tanto tonto, um tanto 
bambalhão,  
vai parando o pião... 

Mas se alguém quer 
continuar a diversão,  
O pião é dessa mesma 
opinião. 

Atenção!  
Posição!  
Gira pião!  

Movimenta a rua e o meu 
coração.  
Enquanto espero a vez de 
sentir o pião rodar parado  
na palma da minha mão.

(Ana Neila Torquato)
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As crianças quilombolas e suas 
brincadeiras

As comunidades quilombolas são, predominantemente, 
constituídas pela população afrodescendente que se agrupam 
a partir da sua relação com a terra, parentesco, território, an-
cestralidade, tradições e/ou práticas culturais que remetem a 
constituição desse povo. Ressalta-se que é a própria comuni-
dade que se auto reconhece “remanescente de quilombo” e 
o amparo legal é dado pela Convenção 169, da Organização 
Internacional do Trabalho-OIT (2011).

“Hoje existem 5.239 comunidades quilombolas reconhe-
cidas e certificadas” (BARROS, PEQUENO, 2018, s.p.). Esti-
ma-se que esse número seja bem maior, pois ainda há comu-
nidades que estão em processo de reconhecimento de suas 
terras, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária-INCRA (2017). Diante dessa multiplicidade de comu-
nidades quilombolas, assim como as infâncias indígenas são 
plurais, as infâncias quilombolas também o são. E, a organiza-
ção da comunidade quilombola, demonstra que a:

forma de produção para sobrevivência, alimentação e co-
mercialização, reproduz também a manutenção da tradição 
de seus antepassados, na qual observa-se a tradição de 
costumes dos negros e indígenas no fazer diário dessa co-
munidade (POJO, BARRETO, 2015, p. 316).

Isto posto, há uma preocupação com o compartilhamen-
to e continuidade das tradições culturais das comunida-
des quilombolas, sendo que as brincadeiras carregam em 
si, essa característica. Lembrando que as tradições não 
são isoladas, elas se movimentam com o fluxo do proces-
so histórico, possibilitando o resgate e a continuidade de 
tradições, dialogando com a sociedade atual, em uma di-
nâmica de resistência e transformação. Segundo Barros 
(2017, p. 27), “nas manifestações tradicionais das culturas 
de matriz africana esta transmissão de saberes se dá, ma-
joritariamente, por meio da tradição oral”.

A educação destinada às comunidades quilombolas preci-
sa ter como referência valores culturais, sociais, históricos e 
econômicos dessas comunidades. Nesse sentido, a escola se 
constitui como um espaço de diálogo entre o conhecimento 
escolar e a realidade social das crianças, valorizando o desen-
volvimento sustentável, o trabalho, a cultura, a luta pelo direito 
à terra e ao território. 

Ressalta-se a importância do observar da professora-pro-
fessor quanto à cultura das crianças que são atendidas na Edu-
cação Infantil na SEEDF. O momento das rodas de conversa 
é propício para identificar, conhecer, compreender e registrar 

Cidade de 
barracas
● Em dias quentes e 
ensolarados, faça sombra 
criando barracas com lençóis.

● Prenda um lençol (ou outro 
tecido grande) a uma cadeira 
com prendedores de roupa.

● Envolva a mesa com lençol.

● Outro método alternativo 
é prender o lençol em uma 
cerca e amarrar as pontas 
opostas a uma árvore ou a 
algum equipamento no pátio.

● Monte várias barracas para 
desenvolver brincadeiras de 
arte dramática entre vizinhos.
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as características individuais, as idiossincrasias, as diferenças 
e aspectos que cada criança já traz de casa: seus costumes, 
crenças, religiões, interesses, dentre outros.

As rodas de conversa também possibilitam o compar-
tilhamento de brincadeiras tradicionais entre as crianças, 
sem esquecer de reconhecer, vivenciar e valorizar brinca-
deiras dos tempos atuais, pois em práticas educativas, é 
importante considerar o movimento dialético do processo 
histórico. Lembrando que, ao resgatar as brincadeiras tra-
dicionais, não pode haver juízo de valor entre estas e as 
brincadeiras contemporâneas. É preciso evitar um saudo-
sismo que exalta o passado em detrimento ao presente. 
Trata-se de momentos históricos distintos, com crianças e 
infâncias singulares. Nesse processo, novas brincadeiras 
surgiram e, muitas delas, estão associadas à ferramentas 
e mecanismos eletrônicos e, também, muitas de nossas 
crianças estão imersas no mundo da tecnologia.

Em relação às crianças quilombolas e às crianças do cam-
po em geral, elas brincam, em sua maioria, nos espaços na-
turais disponíveis, com pouca utilização de brinquedos indus-
trializados durante as brincadeiras. Elas brincam subindo em 
árvores, nadam em rios, na frente de suas casas, ou seja, com 
recursos naturais que o ambiente e a comunidade lhes ofere-
ce e, predominantemente, brincam em grupos.

Então, quando as crianças adentram nos espaços educa-
tivos, aqui se referindo a todas as crianças, é importante que 
elas possam vivenciar suas brincadeiras de diferentes modos, 
nos espaços e tempos existentes, dentro e fora da instituição 
educativa de Educação Infantil, bem como, com os recursos 
naturais e tecnológicos disponíveis.

Relembrando…

As brincadeiras contribuem para o processo de cons-
tituição da imaginação e criação e, nesse sentido, “a 
imaginação origina-se exatamente desse acúmulo de 
experiência” Vigotski (2009, p. 22).

As escolas que recebem crianças indígenas e quilombolas 
ou de outros grupos sociais, devem olhar as especificidades 
dessas crianças, respeitando suas histórias de vida, suas co-
munidades, suas tradições e convidando-as a compartilhar 
suas experiências, possibilitando espaços e tempos de troca, 
para que assim, todas as crianças possam ampliar suas expe-
riências, saberes e conhecimentos.

Você 
sabia?
Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Censo Demográfico 
de 2010 registra, aproximada-
mente, 817.963 indígenas em 
todo Brasil, incluindo o Dis-
trito Federal. De acordo com 
o EducaCenso 2016, estão 
matriculadas na Educação In-
fantil, 54 crianças indígenas, 
de diferentes etnias, que re-
sidem e estudam nas escolas 
regulares do DF. Esse número 
pode ser maior, uma vez que 
existem 13.218 crianças que 
não têm declarada sua raça/
cor na matrícula.

Observando que são mais de 
305 etnias e cada uma delas 
possui seu modo de organiza-
ção e cultura distintas umas 
das outras, não se pode falar 
apenas de infância indígena, 
mas sim, infâncias indígenas, 
no plural.

A Floresta Canta!
Magda Pucci e Berenice de Almeida
Petrópolis
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As crianças do campo e suas 
brincadeiras

Ao falarmos das crianças indígenas e quilombolas, já esta-
mos tratando das crianças do campo, o que inclui a diversida-
de de povos e comunidades que vivem nos territórios rurais 
dos estados brasileiros e do Distrito Federal, como esclarece 
a Resolução 02/2008 do Conselho Nacional de Educação.

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Bási-
ca em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio 
integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento 
às populações rurais em suas mais variadas formas de produ-
ção da vida - agricultores familiares, extrativistas, pescadores 
artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma 
Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros.

As crianças do campo possuem rotinas ambientais, senso-
riais, afetivas, culturais e sociais próprias, permeadas pelos ci-
clos de produção, pelos tempos de plantar e de colher, tempos 
de estiagem das águas, épocas de reprodução dos peixes, das 
aves, e de outros animais, de idas e vindas de aves e de ou-
tros bichos. A relação com o processo natural de amanhecer 
e entardecer, são permeadas pelas práticas sociais e culturais 
próprias do campo, bem como, o tempo de se relacionar com 
os adultos e as outras crianças. Tudo isso marca as diferentes 
possibilidades de viver a infância do campo, em uma relação 
orgânica com a terra, sem esquecer que:

Saiba 
mais!
A tradição oral é um processo 
pelo qual acontece o cons-
tituir-se humano, identitário, 
comunitário e coletivo. São 
processos educativos que ga-
rantem, pelo movimento dialé-
tico entre resistência e trans-
formação, a permanência dos 
valores ancestrais. São pro-
cessos que, entendidos pela 
perspectiva histórico-cultural 
como de criação e de “reela-
boração, combinando o ve-
lho com o novo” (VIGOTSKI, 
2009, p.17), possibilitam a 
continuação da própria exis-
tência. Não passam à margem 
dos indivíduos, pelo contrário, 
são experiências vividas que 
constituem e são constituídas. 
Não é uma simples repetição 
de história, mas uma elabo-
ração dialética que sintetiza 
uma criação em unidade entre 
aquilo que antecede (acúmu-
lo histórico da humanidade) e 
as experiências singulares de 
cada indivíduo (vivências) du-
rante o seu desenvolvimento 
e constituição humana (BAR-
ROS, 2017, p. 24).
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Como todas as crianças, a criança do campo brinca, 
imagina e fantasia, sente o mundo por meio do corpo, 
constrói hipóteses e sentidos sobre sua vida, sobre seu 
lugar e sobre si mesma. A criança faz arte, faz estripu-
lias e peraltices, sofre e se alegra. A criança do campo 
constrói sua identidade e autoestima na relação com o 
espaço em que vive, com sua cultura, com os adultos e 
as crianças de seu grupo. Ela constrói amizades, com-
partilha com outras crianças segredos e regras. Brinca 
de faz-de-conta, pula, corre, fala e narra suas experi-
ências, conta com alegria e emoção as grandes e pe-
quenas maravilhas no encontro com o mundo (SILVA, 
PASUCH, 2010, p. 1).

Assim, as crianças do campo também brincam e podem 
compartilhar experiências com as demais crianças, envolvidas 
em atividades permeadas pelo brincar, em que práticas sociais 
e culturais são vivenciadas. As crianças do campo, aqui com-
preendendo também as indígenas e quilombolas, possuem o 
direito de acesso a espaços pensados, planejados, organiza-
dos e orientados para a Educação Infantil próprios do campo, 
respeitando suas especificidades, valorizando seus modos de 
vida, suas experiências, suas tradições e suas histórias; res-
peitando os modos de convivência, os tempos do campo e as 
produções locais.

Além disso, as crianças do campo, assim como todas as 
crianças, possuem o direito de ter acesso a espaços, materiais 
e tempos organizados para que vivam plenamente suas infân-
cias, isso inclui as brincadeiras, para que se encantem com as 
descobertas que esta atividade humana é capaz de propiciar, 
na troca de conhecimentos e de práticas cotidianas da vida.

As crianças imersas no mundo da 
tecnologia e sua relação com as 
brincadeiras

Desde os primórdios da civilização, o ser humano sentiu 
a necessidade de criar ferramentas. Da observação dos re-
cursos naturais existentes para o processo de imaginação e 
criação de novos instrumentos. Da criação da lança para a 
criação de computadores, celulares, entre outros instrumen-

A educação infantil acontece e 
realiza-se plenamente ligada à 
vida cotidiana das crianças e à 
inserção do seu corpo no mun-
do como partícipe que se sin-
gulariza nas narrativas e práti-
cas sociais e culturais do meio 
em que estão inseridas. Nesse 
sentido, o currículo é elemento 
norteador que alicerça e orien-
ta as propostas pedagógicas 
na educação infantil, sendo es-
truturado nas várias dimensões 
que fazem parte do processo 
educativo. Por isso, é impor-
tante repensar as formas com 
as quais ele vem sendo articu-
lado às relações pedagógicas, 
ou seja, como o professor tem 
exercido o trabalho docente 
junto às crianças pequenas. 

(FERREIRA, OLIVEIRA, 
PINTO, 2018, p. 388)

Destaca-se!

E.C. 12 de Taguatinga

CEI 02 de Sobradinho
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tos eletrônicos e tecnológicos. Essa criação possibilitou novos 
modos de relação com o mundo, social e culturalmente.

O surgimento das novas tecnologias conduz a sociedade 
para novas formas de organização de práticas educativas, que 
nos impulsiona a buscar conhecimentos e saberes em relação 
a seu uso, bem como, possibilitar às crianças vivências com tais 
ferramentas, isso também, no que diz respeito às brincadeiras.

As tecnologias são uma realidade e seu avanço é no-
tório em todos os segmentos da sociedade moderna. 
Estão presentes em nosso cotidiano e precisamos utili-
zá-la na educação, incluindo-as no processo de ensino 
aprendizagem, como elemento para contribuir para a 
qualidade na educação. Isto exige uma nova postura 
do educador e da escola, pois muitos educadores ain-
da estão em pleno século XXI relutantes às tecnolo-
gias (SCHNEIDER, 2018, s.p.).

As tecnologias no âmbito educacional podem vir a ser uma 
excelente ferramenta no planejamento diário da professora ou 
do professor. Para tanto, faz-se necessário essa nova postu-
ra do educador e da escola, do querer desafiar-se constante-
mente, e até mesmo, utilizarem dos próprios educandos as 
vivências que possuem com a tecnologia.

A criança está circundada de recursos tecnológicos e midiá-
ticos, e logo ao nascer se relaciona diretamente com eles, não 
podemos simplesmente bani-los da escola ou de suas vivên-
cias. A essa nova geração, Schneider (2018) conceitua de “nati-
vas digitais”, que são hoje, o nosso público de Educação Infantil.

 A todo momento essas crianças presenciam seus pais 
utilizarem celulares para pagarem contas, ouvir música, res-
ponder mensagens e e-mails. O mundo que a circunda dis-
para novas informações, atualiza aparelhos e aplicativos. Em 
seus primeiros anos de vida já tem suas fotos postadas em 
redes sociais e/ou divulgadas em grupo.

Frente a isso, a criança tecnológica, pode e recomenda-
se que viva esse mundo em que está inserida, mas também 
tenha a oportunidade de vivenciar outras experiências para 
além do digital. Para isso, a professora ou professor pode tra-
zer a brincadeira de rua, do seu estudante indígena, quilom-
bola, da criança do campo, para compartilhar com o outro, em 
uma constante troca de culturas e saberes.

Entendendo que “os alunos da Educação Infantil já perten-
cem a uma civilização icônica, enquanto os professores per-
tencem a uma civilização pré-icônica” (SCHNEIDER, 2018), 
caberá cada vez mais ao educador estar aberto a esta nova 

Para 
saber 
mais!
As Diretrizes Curriculares Na-
cionais para Educação Infan-
til-DCNEI (2010) reconhecem 
a importância do respeito à 
diversidade aos povos do cam-
po quando traz no artigo 8° em 
seu parágrafo 3°, que:

As propostas pedagógicas da 
Educação Infantil das crianças 
filhas de agricultores familia-
res, extrativistas, pescadores 
artesanais, ribeirinhos, assen-
tados e acampados da reforma 
agrária, quilombolas, caiçaras, 
povos da floresta, devem: I – 
reconhecer os modos próprios 
de vida no campo como funda-
mentais para a constituição da 
identidade das crianças mora-
doras em territórios rurais; II – 
ter vinculação inerente à reali-
dade dessas populações, suas 
culturas, tradições e identida-
des, assim como as práticas 
ambientalmente sustentáveis; 
III – flexibilizar, se necessário, 
calendário, rotinas e ativida-
des respeitando as diferenças 
quanto à atividade econômica 
dessas populações; IV – valo-
rizar e evidenciar os saberes 
e o papel dessas populações 
na produção de conhecimen-
tos sobre o mundo e sobre o 
ambiente natural; V – prever a 
oferta de brinquedos e equi-
pamentos que respeitem as 
características ambientais e 
socioculturais da comunidade.
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aprendizagem e tomar esse instrumento como auxílio às suas 
práticas pedagógicas. Além disso, deve também orientar a 
criança quanto ao uso autônomo dessas tecnologias, que não 
venha a ser tornar apenas um meio midiático.

Discussão de gênero e raça em meio às 
brincadeiras

A temática em questão nos remete às diferentes infâncias 
em distintos contextos sociais e culturais, mostrando a neces-
sidade de dialogar a heterogeneidade constituinte das infân-
cias - classe social, gênero, raça e etnia.

As ações realizadas em contexto educativo com as crian-
ças vão além de uma cultura que padroniza, pois o “comporta-
mento humano se desenvolve na cultura em meio às práticas 
culturais e as relações sociais” (MARTINEZ, 2018, s.p.). Nes-
se sentido, não há somente uma maneira de representação 
social, racial e cultural, pois cada povo tem um modo próprio 
de falar, brincar, se alimentar e se relacionar com seu próximo.

As DCNEI, fixadas em 2010, apontam para esta discussão 
em instituir que as propostas pedagógicas de Educação Infantil 
venham garantir a constituição de 

novas formas de sociabilidade e de subjetividade compro-
metidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade 
do planeta e com o rompimento de relações de dominação 
etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa (BRASIL, 2010, p. 17).

É importante considerar o espaço da Educação Infantil como 
um ambiente propício para se trabalhar as diversas culturas, 
costumes e conhecimentos para a formação do indivíduo em 
uma convivência de troca e respeito. Mas também, cuidar para 
que este espaço não fortaleça discursos discriminatórios e de 
dominação, como a questão de gênero e raça que perpassa o 
dia a dia dos pessoas. Sousa e Cruz (2018, s.p.) explanam um 
cenário em que existem:

[...] concepções a respeito do que é ser homem, do que é ser 
mulher e a naturalização dos papéis sociais determinadas 
por uma sociedade patriarcal. [...] que à medida que seres 
humanos criam e recriam a realidade, também desenvolvem 
e aprimoram suas formas de sobrevivência e constroem 
suas concepções de mundo, interpretações e formas de ser 
e estar, por meio de princípios culturais influenciados pela 
forma que produzem a realidade social.

Estas concepções presentes na sociedade são observadas 
pelas crianças e elas retratam em suas brincadeiras o que 

Sonhei  
que 
era cor

De tanto brincar com tintas
Sonhei que era cor.

Pintei de amarelo o girassol
e iluminei o dia como o mais 
loiro sol.

De repente me senti alva 
feito tufo de algodão 
ou nuvem bem branquinha 
pairando na imensidão.

No outro instante fui 
vermelha como pedra Coral,
igual ao olho do coelho que 
mora lá no meu quintal.

Quando preta corri veloz na 
crina do negro corcel
Depois dormi tranquila sendo 
noite escura lá no céu. 

Acordei com a certeza de 
que toda cor é boa, 
Que toda cor é bela.

Levantei querendo colorir o 
mundo...
Vou brincar com minha 
aquarela.

(Ana Neila Torquato)

CEI 02 de Sobradinho



Universo do Brincar     |     VI Plenarinha da Educação Infantil 29

percebem da realidade concreta, como por exemplo, repre-
sentações sociais a respeito do que “é ser homem e do que 
é ser mulher”, em que são expostas em “brincadeiras de me-
ninas” e “brincadeiras de menino”. Além das concepções de 
gênero que carregam em si um imaginário que naturaliza os 
papéis sociais de homens e mulheres e, que, de forma direta 
ou indireta, fortalece discursos discriminatórios e de domina-
ção, ocorre algo semelhante em relação às questões raciais. 
Nesse sentido, Barros e Pequeno (2018, S.p.) propõe:

[...] o enfrentamento no lugar da negação do racismo, bus-
cando experiências que desvelam os impactos do racismo 
na formação da personalidade e da identidade da criança e 
as possíveis consequências no futuro das crianças que ex-
perienciam o racismo velado, silenciado e omitido dentro e 
fora do contexto escolar.

Portanto, é preciso pensar e realizar um trabalho educativo 
em relação às brincadeiras das crianças, com um olhar atento 
e sensível, para as representações sociais e as concepções 
de mundo que elas estão externando por meio dessa atividade 
humana, que carrega em si, as marcas sociais e culturais.

É importante que as crianças tenham a oportunidade de 
brincar sozinhas e brinquem entre elas. Mas durante esses 
momentos, é essencial que a professora ou professor desen-
volva um trabalho educativo atento em relação a essas ativi-
dades, observando do que elas brincam e como brincam e 
se em meio a essas atividades há alguma ação racista ou de 
dominação ou de estereótipos discriminatórios. Caso isso seja 
observado, esse profissional precisa assumir uma postura cui-
dadosa e sensível para interferir e provocar reflexões sobre 
tais questões. Pois, nessas situações, as crianças demons-
tram suas representações de mundo, podendo ser aprovei-
tadas como instrumento para novas aprendizagens, além de 
propiciar o despertar para novas reflexões e novos modos de 
compreensão do mundo.

O Robô
Quanta coisa ele conhece,
 Sabe a tudo responder. 
E o que tanto o entristece. 
É ser humano ele não ser. 

Com suas veias de metal. 
Raciocina e sabe andar.
 Mas o que lhe faz tão mal. 
É não sorrir e nem chorar. 

Sou robô e a vida é dura. 
Quando se é feito de lata.
 Sou sem jogo de cintura. 
E a minha voz  é  muito chata

Vou ter sempre algum defeito
Já perdi a esperança
Pelo homem eu fui feito
a sua imagem e semelhança

Nunca tem nenhuma dúvida
incansável e seguro
por tudo isso ele é considerado 
o homem do futuro

Ser o homem do futuro
não me anima muito não
Todos sabem de tudo
Mas como eu sem coração

Os adultos sempre sérios
Sabem me programar
Se eles não brincam com ele
com criança eu vou brincar

(Toquinho e João Carlos)

O Sonho do menino
Regina Melo
Franco Editora

CAIC Júlia Kubistchek de Oliveira
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que tem 
como pressuposto a acessibilidade do estudante com Defici-
ência, Transtorno Global do Desenvolvimento/ Transtorno do 
Espectro Autista (TGD/TEA) e Altas Habilidades/Superdota-
ção à educação de qualidade, preferencialmente em ambien-
tes inclusivos, para que possa se beneficiar de oportunidades 
educacionais favorecedoras na sua formação integral.

Brincar é para criança um momento maravilhoso e mágico. 
O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos e 
desenvolve habilidades de forma natural. É uma das necessi-
dades básicas da criança, essencial para um bom desempe-
nho motor, social e cognitivo (MALUF, 2003, p.26). A brincadei-
ra é uma atividade importante para a criança com deficiência 

Vamos
brincar na
Educação Especial?

Natureza 
distraída

Como as plantas 
somos seres vivos, 

Como as plantas 
temos que crescer. 

Como elas, precisamos 
de muito carinho,

 De sol, de amor, 
de ar pra sobreviver. 

Quando a natureza distraída. 
Fere a flor ou um embrião, 

O ser humano, 
mais que as flores,
Precisa na vida. 
De muito afeto 
e toda compreensão.

(Toquinho)

CEI 02 de Sobradinho

CEI 01 de Sobradinho
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ou TGD/TEA e uma necessidade do indivíduo, sendo um fator 
determinante para o seu desenvolvimento integral (físico, men-
tal e emocional) que contribuirá para a formação de sua perso-
nalidade e de sua identidade.

Na Educação Especial, o trabalho envolvendo a ludicida-
de proporciona à criança o crescimento e a descoberta sem 
limitações, fazendo com que a expressividade de seus mo-
vimentos ganhe um significado de pertencimento, seja ela 
brincadeiras, jogos, música, dança. Toda essa expressividade 
favorece o processo de inclusão. Brincando, a criança mostra 
sua criatividade, habilidade, imaginação e inteligência. Apren-
de a compartilhar, a ser cooperativa, socializando-se umas 
com as outras, pois não há um olhar diferenciado para o di-
ferente. Todos são vistos na coletividade, no desejo de estar 
junto com o outro.

Durante as atividades lúdicas, a criança da Educação Es-
pecial necessita que sejam realizadas adaptações respeitan-
do suas características individuais, de forma que eles possam 
se envolver com o que está sendo proposto.

A professora/ professor deverá planejar as atividades con-
siderando os aspectos intelectuais e motores da criança da 
Educação Especial. Estimular seus interesses de acordo com 
suas capacidades, para que supere seus desafios e se mante-
nha motivado e valorizado.

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, 
por meio do Programa de Educação Precoce oferece Atendi-
mento Educacional Especializado destinado à promoção das 
potencialidades, aquisição de habilidades e competências das 
crianças de 0 a 3 anos e 11 meses privilegiando as atividades 
lúdicas no decorrer deste período e, orientando a sua continui-
dade no 1º ciclo – Educação Infantil.

Pintura 
spray
● Proteja o chão com jornal 
ou plástico.

● Distribua moldes de 
círculos, quadrados, folhas 
e outros objetos ou oriente 
as crianças a cortar seus 
próprios moldes.

● Encha tubos de spray, 
como de desodorante ou 
borrifadores, com uma 
solução aquosa de guache.

● Distribua uma folha de 
cartolina para cada criança 
e oriente-as a colocar os 
moldes sobre a mesma e a 
borrifar a tinta sobre eles.

● Quando a tinta secar, as 
crianças podem levantar 
os moldes e ver o desenho 
resultante.
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As concepções de educação na infância são objeto de ampla 
e sistemática discussão e pesquisa por parte de educadores 
dentro e fora dos espaços acadêmicos. Neste contexto, pode 
ser considerada irrefutável a importância das brincadeiras e 
jogos para a promoção do pleno desenvolvimento das crian-
ças, articulando a formação do pensamento e da linguagem a 
conhecimentos que promovem a constituição de sua visão de 
mundo e de sociedade. Por meio do brincar, a criança cuida e 
é cuidada, interage e aprende todas as formas de expressão 
humanas, integrando às aprendizagens nas experiências de 
vivência e ampliação de sua cultura corporal de movimento.

A origem do brincar se localiza na contradição que a 
criança experimenta entre querer agir como os adultos, e 
não poder, porque “ainda não dominou e não pode dominar 
as operações exigidas pelas condições objetivas reais da 
ação dada” (LEONTIEV, 2010, p. 121). As experiências cor-
porais das crianças com as brincadeiras e jogos, mediadas 
na educação escolar pelo trabalho de educadores, ofere-
cem desafios e estímulos que as põem em contato com o 
mundo e seus conhecimentos, estabelecendo conceitos e 
relações lógicas que impulsionam o seu desenvolvimento 
para além do estágio que estas estariam com seu compor-
tamento habitual e cotidiano (VYGOTSKY, 1989).

As brincadeiras e jogos apresentam flexibilidade nas suas 
dinâmicas, permitindo variados arranjos que se relacionam com 
a abstração e com as recriações na representação dos conhe-
cimentos, regras e modos de ser no mundo. A característica 
lúdica e flexível das brincadeiras e jogos permite trabalhar os 
conteúdos da Educação Infantil em uma linguagem adequada 
e consoante com o modo de ser da criança, cumprindo com 
objetivos que são inerentes ao brincar e ao jogar, como a socia-
lização e fortalecimento dos vínculos sócio-afetivos.

O currículo da Educação Infantil preconiza princípios éticos, 
políticos e estéticos que voltam-se para uma perspectiva in-

Brincar
na Educação Infantil
é importante?

● Obtenha uma grande 
caixa de papelão de 
eletrodoméstico e recorte 
uma porta e uma janela para 
criar uma casa de brinquedo.

● Caixas de leite vazias 
também podem virar uma 
casinha bem criativa.

● Convide as crianças para 
pintar e decorar a casa.

● Cole cortinas nas janelas.

● Estimule as crianças a 
criar situações para brincar 
com a casa. Dê sugestões 
de enredo (uma visita está 
chegando, é dia de faxina, é 
dia de decorar a casa, entre 
outras ideias).

Casa de 
caixas



Universo do Brincar     |     VI Plenarinha da Educação Infantil 33

tegral de formação, demandando de todos os profissionais o 
planejamento, intervenção e avaliação conjuntas. A integração 
dos profissionais agrega no processo de ensino as diversas 
linguagens humanas (verbal, escrita, gráfica, audiovisual, cor-
poral, entre outras) que possibilitam as crianças um entendi-
mento mais abrangente, necessário para que compreendam e 
adotem o conhecimento em outras realidades.

Assim, a escola precisa ser um espaço de possibilidades 
educativas integradas, diversificadas e exploratórias, em seus 
diversos espaços, onde as crianças

por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas re-
lações com seus pares e com os adultos, explorando os 
materiais e os ambientes, participando de situações de 
aprendizagem interessantes, envolvendo-se em atividades 
desafiadoras, enfim, vivendo a infância (SEEDF, 2014, p.24).

A professora/ professor atuante na Educação Infantil realiza 
sua intervenção pedagógica nos elementos da rotina e do am-
biente escolar das crianças, planejando cuidadosamente os 
materiais, os espaços, os tempos e as proposições a serem 
desenvolvidas desde o acolhimento, a alimentação, os mo-
mentos de sono e de convivência até o fim do período. Desta 
forma, a professora/ professor precisa adotar uma postura ex-
ploratória, receptiva, afetiva, dialógica e agregadora junto às 
crianças, bem como ser flexível em relação às características 
de desenvolvimento em que estas se encontram.

Esse processo exploratório, mediado pela professora-pro-
fessor, desenvolve a capacidade da criança de representar 
com símbolos (dramatização, memória, imagem mental, de-
senho etc.) a noção do seu “eu”, estimulando e orientando a 
movimentação, a interação, a socialização e o uso de objetos 
variados (texturas, cores, formas e tamanhos), de acordo com 
as possibilidades de organização e proposição do espaço, do 
tempo e dos diferentes tipos de atividade. A introdução cres-
cente de regras e de dinâmicas de jogo, que partem do sim-
ples para o complexo, propicia a compreensão da noção de 
individualidade, sem, contudo, reforçar o individualismo, pri-
mando pelo compartilhamento de experiências que colaboram 
para a formação da auto-imagem e auto-conceito da criança, 
por meio da brincadeira.

Na brincadeira e no jogo a criança expressa o que apren-
deu da sua cultura e do aprendizado referente a outras cul-
turas observadas, relacionando-se com as pessoas e com o 
mundo. Desse modo, tomam para si papéis do seu cotidiano, 
como: pai, mãe, médico, motorista etc. Aprendendo a ser e a 
agir diante das situações e pessoas, estruturam os processos 
internos que edificam a base de desenvolvimento dos atribu-
tos e propriedades humanas, fazendo do momento “brincar” 
uma atividade fundamental para o desenvolvimento psíquico 

Para 
estudar, 
cantar e 
brincar…

Brincando com a Música
Ciranda Cultural

A arte de brincar
Adriana Friedmann
Editora Vozes

Musica na Educacao 
Infantil - Propostas para 
formação integral da 
criança
Teca alencar de Brito
Editora Peirópolis
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e da sua personalidade como ser humano. Um fator decisivo 
nesse tipo de atividade é o reconhecimento da importância do 
brinquedo para auxiliar a criança a imaginar e fantasiar situa-
ções bem mais complexas que as vividas no meio familiar, in-
crementando o potencial simbólico da atividade. Assim, o “faz 
de conta” e a ficção são elementos essenciais do brinquedo e 
do jogo que permitem à criança integrar-se e desenvolver-se 
no mundo natural e social, recriando suas experiências, per-
cepções sentimentos e pensamentos, convergindo tarefas de 
ordem cognitiva, emocional, motora e social.

Vamos 
brincar!
DENTRO E FORA DOS 
BAMBOLÊS:

● Colocar os bambolês em 
linha reta no chão, mas com 
um pequeno espaço entre 
eles.

● Uma criança de cada vez 
irá pular nos bambolês, 
mas, quando pular dentro 
do bambolê, falará “dentro”, 
quando pular fora, falará 
“fora”.

● No decorrer da brincadeira, 
o educador irá perguntar à 
criança se ela está dentro ou 
fora do bambolê.



Universo do Brincar     |     VI Plenarinha da Educação Infantil 35

brincar no processo
de alfabetização?

É fundamental

Brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo; 
se é triste ver menino sem escola, mais triste ainda é 
vê-los sentados, tolhidos e enfileirados em uma sala 
de aula sem ar, com atividades mecanizadas, exercí-
cios estéreis, sem valor para a formação dos homens 
críticos e transformadores de uma sociedade.

Carlos Drummond de Andrade

As atividades lúdicas e as brincadeiras possibilitam que 
as crianças reelaborem criativamente sentimentos e conheci-
mentos e edifiquem novas possibilidades de interpretação e 
de representação do real, de acordo com suas necessidades, 
seus desejos e suas aptidões. Estas mesmas atividades per-
mitem, também, às crianças, o encontro com seus pares. No 
grupo, descobrem que não são os únicos sujeitos da ação, e 
que para alcançar seus objetivos precisam levar em conta o 
fato de que os outros também têm objetivos próprios que de-
sejam satisfazer (NEVES, 2002).

 Desse modo, do ponto de vista físico, cognitivo e so-
cial as brincadeiras trazem grandes benefícios para a criança. 
No que diz respeito aos benefícios cognitivos, brincar contri-
bui para a desinibição, produzindo uma excitação intelectual 
altamente estimulante, desenvolve habilidades perceptuais, 
como atenção, desenvolve habilidades de memó-
ria, dentre outras. A brincadeira possibilita vários 
ganhos para o desenvolvimento e a aprendiza-
gem de qualquer criança. Promovemos, desse 
modo, uma educação em que os cuidados com a 
criança em seu processo de alfabetização impli-
ca no respeito às diferenças e no favorecimento 
de situações seguras e lúdicas de aprendizagem. 

Jogo 
de Bola

A bela bola rola:
a bela bola do Raul.

Bola amarela,
a da Arabela.

A do Raul,
azul.

Rola a amarela
e pula a azul.

A bola é mole,
é mole e rola.

A bola é bela,
é bela e pula.

É bela, rola e pula,
é mole, amarela, azul.

A de Raul é de Arabela,
e a de Arabela é de Raul.

(Cecília Meireles)

CAIC Júlia Kubistchek de Oliveira

CAIC Júlia Kubistchek de Oliveira
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Ao brincar, a criança movimenta-se em busca de parceria e 
exploração de objetos, comunica-se com seus pares, expres-
sa-se por meio de múltiplas linguagens, descobre regras e 
toma decisões. Assim, desenvolve dimensões importantes no 
aprendizado dos conhecimentos escolares.

Destacamos ainda que ao considerarmos brincadeiras e jo-
gos em turmas de 1º ano da alfabetização, não nos referimos 
apenas aos que ajudam na aprendizagem do Sistema de Es-
crita Alfabética, mas também aos que auxiliam na aprendiza-
gem de conteúdos de outros componentes curriculares, como 
nos conhecimentos matemáticos para domínio da geometria, 
incluindo descoberta e domínio do espaço, dos deslocamen-
tos, das propriedades das figuras; no domínio numérico a par-
tir da descoberta das propriedades dos números, utilização da 
numeração, e no domínio lógico.

Nessa perspectiva, o jogo e a brincadeira ganham espaço 
como uma importante ferramenta para a aprendizagem. Na me-
dida em que estimulam o interesse da criança, criam condições 
favoráveis à construção de novas descobertas, tendo a professo-
ra/ professor o papel de mediador e motivador da aprendizagem, 
sempre atento às possibilidades e limitações no processo de 
apropriação do conhecimento pela criança (ANTUNES, 1999).

Assim, a ludicidade deve estar presente em diferentes ti-
pos de atividades, com diferentes propósitos. O ato de brincar 
deve fazer parte do planejamento das atividades de ensino do 
Sistema de Escrita Alfabética, da compreensão leitora, da pro-
dução de textos, do raciocínio lógico-matemático, da relação 
“eu e o outro”, do conhecimento científico e cultural; tornando 
a aprendizagem significativa à medida que a criança inventa, 
reinventa e avança nos aspectos cognitivos, afetivos e no seu 
desenvolvimento social.

A professora/ professor, portanto, desempenha um papel 
central no planejamento das situações com utilização de jogos 
e brincadeiras para ajudar a alfabetizar, e no acompanhamen-
to dos estudantes durante as atividades. Cabe a ele, ao trazer 
um jogo ou brincadeira para a sala de aula, saber explorá-los 
no momento oportuno, considerando os aspectos que podem 
ser contemplados para que as crianças desenvolvam seu ra-
ciocínio e construam o seu conhecimento de forma lúdica.

Portanto, o ato de brincar é um importante recurso no 
processo de alfabetização, considerando o desenvolvimen-
to de habilidades do pensamento, tais como a imaginação, 
a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, entre 
outras. Sendo assim, parte dos conteúdos curriculares po-
dem ser ensinados por meio de atividades predominante-
mente lúdicas, que podem ser aplicadas como desafios 
cognitivos, com o objetivo de promover avanços na alfabe-
tização e na aprendizagem.

Brincando 
com 
diferentes 
recursos

Contos Desenhados
Per Gustavsson
Editoras Callis

Brincadeira de Sombra
Ana Maria Machado
Global Editora 

Lápis de cor
Tatiana Bianchini
Editora Elementar
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A rua é um local privilegiado do brincar. Mui-
tas brincadeiras tradicionais ocorrem nesse es-
paço público. As crianças adoram a rua, pois 
nela andam, pedalam e permanecem, seja brin-
cando de queimada, de amarelinha, de correr, 
de bicicleta.  Quando assim o fazem, exercem 
papeis diretos no trânsito como pedestres e ci-
clistas, ainda que apenas estejam apenas brin-
cando. As crianças também participam do siste-
ma de circulação da cidade indo a pé à escola, 
à padaria e ou ao parque. Mesclam transporte 
e brincadeira no trajeto e contribuem para uma 
cidade e trânsito mais humanos. 

Mas nossas ruas não são as mais seguras, 

na maioria das vezes não têm calçadas e no ge-
ral estão repletas de carros, motos, caminhões 
e ônibus. Na rua, as crianças estão expostas a 
um trânsito pouco amigável a elas, sem contar 
que em muitas situações os menores precisam 
realizar travessias. O lado negativo de brincar 
em vias públicas é a constante exposição ao ris-
co de acidente de trânsito a que crianças estão 
sujeitas. 

Apesar desse risco, crianças diariamen-
te continuam a brincar e a se deslocar na rua, 
acompanhados ou não de adultos.  Uma das 
formas de contribuir para a redução do risco de 
acidentes de trânsito e promover um trânsito ci-

O brincar em meio a
mobilidade e o trânsito
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dadão é por meio da educação em segurança viária, como me-
dida educativa organizada e intencional. Assim, considerando 
a necessidade de preservar a vida e garantir o desenvolvimen-
to das crianças com autonomia, o DETRAN-DF - em parceria 
com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
– SEEDF -, criou o Programa DETRAN NAS ESCOLAS com o 
objetivo de promover educação de trânsito na rede de ensino 
pública do DF de forma contínua e integrada ao Projeto Político 
Pedagógico – PPP de cada escola.  

O Programa está alinhado às Diretrizes Curriculares Na-
cionais da Educação Básica e ao Currículo em Movimento 
da Educação Básica do DF. Apresenta uma metodologia 
voltada diretamente às crianças da Educação Infantil, ao 
desenvolvimento de atividades coletivas nas quais tenham 
oportunidade de conviver, pensar, respeitar, trocar  ideias e 
experiências e conhecer regras de travessias, sinalizações 
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de trânsito, veículos como bicicleta e o caminhar como modo 
de transporte. Tudo isso de forma lúdica e por meio de brin-
cadeiras e jogos educativos de trânsito. 

Ao longo do desenvolvimento da VI Plenarinha, momento em 
que as crianças são convidadas a explorar o Universo do Brin-
car, o material didático de trânsito composto por jogos coletivos 
(alinhavo, quebra-cabeça, jogo da memória, bingo e lince) para 
as crianças da Educação Infantil, disponibilizados pelo DETRAN, 
surgem como uma oportunidade de unir ludicidade e aprendiza-
gens acerca de um tema necessário, relevante e atual.

Para ter acesso ao kit de jogos, as professoras-professores da 
Educação Infantil precisam concluir o curso “Trânsito e mobilidade 
humana” com carga horária de 120 horas, oferecido anualmente 
no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – 
EAPE. Sendo assim, essa se constitui em mais uma possibilidade 
de disponibilizar às crianças o convite ao Universo do Brincar.
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Vamos registrar?

Use o e-mail @edu. Caso ainda não o  

tenha, acesse: gsuite.se.df.gov.br
para o documentário: bit.ly/plenarinha6
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Lá vai o trem com o menino. 
Lá vai a vida a rodar. 
Lá vai ciranda e destino. 
Cidade e noite a girar. 
Lá vai o trem sem destino. 
Pro dia novo encontrar. 
Correndo vai pela terra. 
Vai pela serra. Vai pelo mar. 
Cantando pela serra do luar.
Correndo entre as estrelas 
a voar. 
No ar no ar no ar …

(Ferreira Gullar)

Brincadeira é alegria,
É um direito da criança.
O sorriso e a fantasia
Fazem parte da infância.

Pique-esconde e carrinho,
Jogar bola e peteca,
Roda-roda, amarelinha,
Passa anel, pião, boneca.

Trenzinho 
Caipira

Brincadeira é alegria

Cronograma

- Apresentação do Guia
- Estudo sobre o tema em 
Coordenação Coletiva
- Início da aplicação do Projeto

- Plenárias nas Unidades 
Escolares sobre o tema
- Envio da programação das 
Plenárias Regionais para o 
e-mail do DIINF (diinf.coeif@
edu.se.df.gov.br) - 30/07

- Primeiro Dia de Formação 
da Educação Infantil/Semana 
do Bebê com o tema: 
O Direito de Brincar

- Plenarinhas Regionais 
com mostra dos 
trabalhos em cada CRE
- Prazo Final para o 
envio de material para 
o Documentário

- Organização do 
Documentário
- Plenarinha na Praia (04 
e 05/09)
- Plenarinha Distrital 
(27/09), local: Parque Ana 
Lídia - Parque da Cidade)

Bambolê, batata-quente,
Cavalinho e pega-pega,
Resta um, quebra-cabeça,
Lobo mau e cabra-cega.

Vem brincar de escorrega,
De gangorra e de casinha.
Vem girar, vem rodar,
Na ciranda-cirandinha.

Ioiô e vivo ou morto,
Soltar pipa todo dia.
Isso é o que interessa,
Isso sim é alegria!
 
(Sandra Ferreira Barbosa)
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Pé no pedal, cabelo ao vento,  
Um, dois três e já!  
Lá vai o menino a se equilibrar... 
 
Inventou seu verbo preferido: Bicicletar 
Porque bicicletar é parecido com voar. 
E voar o faz passarinho.  
 
Voa, voa e depois volta para o ninho.  
Cansado do voo ele quer sonhar ... 
 
Sonha com o quê, o menino? 
-Com sua bicicleta, ora essa!

(Ana Neila Torquato)

A   Bicicleta 

- Muitas brincadeiras!
- Desenvolvimento do 
Projeto nas escolas

- Montagem do 
Documentário

- Avaliação da VI Plenarinha
- Lançamento do 
Documentário
- Divulgação do Documentário 
nas Unidades Escolares

- Brincando e aprendendo!
- Desenvolvimento do 
Projeto nas escolas

Dicas 
divertidas 
do Youtube!

Quintal da Cultura

Grupo Tiquequê Bia Bedran

Palavra Cantada

Grupo TRIII

varal de histórias

De onde vem?
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Brazlândia
VI Plenarinha Local e Regional
Registro de Experiências

O tema da VI Plenarinha – Universo do 
Brincar – disponibilizado no início do ano le-
tivo, facilitou a elaboração das atividades pe-
dagógicas por todas as instituições que aten-
dem a Educação Infantil em Brazlândia.

As instituições planejaram suas ações so-
bre o tema para serem desenvolvidas duran-
te o 1º Semestre, visto que todas obtiveram 
via SEI/e-mail o cronograma do projeto dis-
ponibilizado pela SEEDF.

A UNIEB  Brazlândia aproveitou a oportu-
nidade do 2º Dia de Formação de Educação 
Infantil, realizado em 20 de junho, abordou o 
tema da VI Plenarinha com oficinas de prá-
ticas pedagógicas e criação de brinquedos, 
desenvolvidas pelas professoras da Oficina 
Pedagógica de Brazlândia e de musicaliza-
ção corporal, pelo Polo de Arte de Brazlândia.

As ações/atividades desenvolvidas pelas 
instituições foram observadas in loco pela 
CI responsável pela Educação Infantil e 
pelas gestoras pedagógicas que acompa-
nham as instituições parceiras, durante os 
meses de junho, julho e agosto, nas Plena-

rinhas Locais de cada unidade educacional.

A VI Plenarinha Regional, ocorreu no 
Ginásio Olhos d’Água em 27 de agosto, 
com as instituições divididas nos turnos 
matutino e vespertino, com 2h30min,  de-
senvolvendo o tema Universo do Brincar 
com as seguintes atividades:

- Estandes de todas as instituições que aten-
dem a Educação Infantil, para exposição dos 
trabalhos desenvolvidos pelas crianças du-
rante o 1º Semestre;

- Visitação dos estandes pelas crianças das 
escolas/creches de Educação Infantil;

- Circuito com 8 oficinas diferentes, em cada 
turno, desenvolvido com a participação das 
escolas participantes;

- Tenda de Musicalização, com atividades 
desenvolvidas pelo Polo de Arte de Brazlân-
dia, envolvendo show musical, coreografias 
e performances com animadores fantasia-
dos de personagens infantis;

- Brinquedos infláveis, localizados no interior 
do Ginásio Olhos d’Água.
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Ceilândia

A culminância do Projeto VI Plenarinha 
da Educação Infantil foi realizada em 28 de 
agosto. Na oportunidade Ceilândia reuniu 
as escolas de Educação Infantil e as Institui-
ções Parceiras no espaço do JK Shopping 
durante todo o dia. Recebeu a visita e par-
ticipação de cerca de 1000 estudantes, que 
passaram por vários estandes com diversas 
atividades, propostas mediante o tema “ O 
Universo do Brincar”. 

Para o evento foi montado um grande circui-
to com espaços de brinquedos e brincadeiras, 
contação de história, vivências, experimentos 
e sensações que resgatavam brincadeiras po-
pulares e mais atuais que devem fazer parte do 
universo das crianças e geram aprendizagens, 
interação social e favorecem a formação inte-
gral do sujeito saudável. Houve também o es-
paço interativo de contação de histórias, muito 

apreciado pelas crianças, pela possibilidade 
de, além de ouvir histórias contadas e canta-
das, participarem como personagens do enre-
do. Outra brincadeira bastante apreciada foi o 
espaço da Bolha de Sabão, onde as crianças 
puderam brincar livremente, se encantando 
com as cores e formas criadas a partir da “sol-
tura” das bolhas. Além desses, tivemos pintu-
ra de rosto e outros espaços que permitiram 
às crianças momentos de diversão e prazer, 
como: diversos brinquedos infláveis, um palco 
com apresentações culturais de dança, mú-
sica, teatro, jogos de luta, promovidos pelas 
escolas. Como também, pudemos contar com 
a parceria da CAESB, DETRAN, SESC, Pla-
netário, Shopping JK, que ofereceram lanche, 
jogos e outras brincadeiras que contribuíram 
para o sucesso do evento e avaliação positiva 
por parte das escolas e das crianças.
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Gama

O trabalho da VI Plenarinha - Universo do 
Brincar - da CRE Gama, deu-se de maneira 
efetiva e significativa. A vivência nas ativida-
des locais trouxeram cantos e encantos, tor-
nando possível acompanhar as brincadeiras 
que envolviam não só aos alunos, mas tam-
bém seus familiares, trazendo todos para o 
mágico mundo da ludicidade. As crianças de-
monstram enorme empolgação e, foi possível 
observar nos pátios e corredores das esco-
las, trabalhos realizados pelos estudantes, 
com a temática proposta. Já a Plenarinha 

Regional, contou com a utilização do parqui-
nho, contação de histórias, pula pula e ofici-
nas (pintura de rosto, massinha e brinquedos 
antigos), proporcionando a comunidade es-
colar e local, uma manhã muito agradável e 
repleta de risadas e muita diversão.

Neste sentido avalia-se  positivamente o 
acompanhamento do trabalho  que efetiva-
mente chegou ao universo da criança, trazen-
do significado e experiências que os estudan-
tes levarão para toda a vida.
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Guará

A Plenarinha Regional da CRE Guará ocor-
reu nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, no 
SESC Guará I. Recebeu crianças nos turnos 
matutino e vespertino, das 8h30min às 11 ho-
ras e das 14h às 16h30min.

Participaram crianças da Educação Infantil 
(das Unidades da rede pública e das Institui-
ções Parceiras) e do 1º ano do Ensino Funda-
mental, vindas de 20 Instituições de Educação 
Infantil, cerca de 750 crianças por turno.

As crianças participaram de atividades 
como:  Circuito de ciclos e pedais, Circuito de 
brinquedos tradicionais, Circuito de brincadei-
ras de movimento (com as/os professoras/es 

da Educação com Movimento), Contação de 
histórias, pintura de rosto, bolhas de sabão e 
exposição de cães treinados da Polícia Militar. 

A equipe da UNIEB fantasiou-se para re-
cepcionar as crianças e com elas interagiu ali-
mentando sua fantasia e proporcionando-lhes 
experiências alegres.

Para exposição, cada UE apresentou, pelo 
menos, uma caixa com brinquedos confec-
cionados pelas crianças sob orientação das/
os professoras/es, bem como um  banner de 
registros fotográficos do desenvolvimento do 
tema “Universo do Brincar” nas instituições de 
Educação Infantil.
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Núcleo Bandeirante

Os trabalhos foram norteados pelo Guia da 
Plenarinha e pelas formações desenvolvidas 
pela equipe gestora dos Termos de Colabora-
ção.  Todas as Instituições Parceiras se envol-
veram de forma pertinente, incluindo as famí-
lias em todas as etapas do trabalho e também 
em suas culminâncias locais.

As  Plenarinhas locais foram realizadas nas 
Unidades Educacionais e Instituições Parcei-
ras em dias diferenciados, todas com muitas 
brincadeiras, oficinas de brinquedos reciclá-
veis e com o envolvimento dos familiares.

A Plenarinha Regional, aconteceu no dia 
16 de agosto no Parque do Núcleo Bandei-
rante com brinquedos infláveis, circuitos, 
teatro, fantasias, piscina, foi um dia de pura 
diversão com participação de todas as Ins-
tituições Públicas e Parceiras que  ofertam 
educação infantil.

Todos os envolvidos na VI Plenarinha, ava-
liaram positivamente, o tema como  “excelen-
te”  e segundo relatos, foi um aprendizado pra-
zeroso para as crianças e adultos.
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Paranoá

Tanto na Etapa Local quanto na Etapa 
Regional nesta UNIEB pode-se observar 
que os(as) professores(as) utilizaram as su-
gestões que constam no Guia da Plenari-
nha para o desenvolvimento do Projeto. Ob-
servou-se também que houve um  resgate 
quanto à importância do brincar, partindo do 
próprio professor(a) por meio das brincadei-

ras populares, brincadeiras de rua, do cam-
po, cirandas que aprenderam em suas infân-
cias e que esse resgate refletiu na prática 
com os estudantes.

Os eventos foram considerados produti-
vos, bem elogiados pelos professores e esses 
consideraram que os mesmos deveriam fazer 
parte do calendário da SEEDF.



50 VI Plenarinha da Educação Infantil     |     Universo do Brincar

A VI Plenarinha Regional - Universo do 
Brincar – A Criança do Distrito Federal e o Di-
reito de Brincar- 2018 aconteceu no dia 29 de 
agosto, no CEP Saúde de Planaltina em con-
comitância com o VIII Circuito de Ciências e 
contou com a participação de 35 Unidades de 
Ensino, envolvendo as turmas de Educação 
Infantil e Anos Iniciais.

As instituições iniciaram o trabalho me-
diante a publicação do Guia Teórico, o qual 
norteou o desenvolvimento de propostas va-
riadas, tais como: o resgate de brincadeiras 
antigas, a construção de brinquedos com as 
famílias e a valorização do brincar em sua in-

tegralidade. A proposta local culminou com o 
Dia do Brincar, o que proporcionou maior visi-
bilidade às turmas de Educação Infantil dentro 
das Unidades de Ensino. 

As atividades produzidas e todo o acervo 
foram expostos na Plenarinha Regional da 
CRE Planaltina no dia 29 de agosto.  As crian-
ças da Educação Infantil, Anos Iniciais, bem 
como os estudantes dos Anos Finais e Médio 
visitaram e participaram das atividades pro-
postas pelos estandes. Entre estas podemos 
citar: as oficinas de bonecas, brinquedos de 
materiais recicláveis, bolinhas de sabão, cui-
dados com os bebês.

Planaltina
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As ações em favor da  proposta da VI Plena-
rinha -  Universo do Brincar - foram realizadas  
pela  Unidade Regional de Educação Básica 
da CRE PP e pelas Unidades Escolares vincu-
ladas às ações dos Coordenador(a) Interme-
diário(a) / UNIEB com o fomento a discussões 
referentes ao  Guia da VI Plenarinha; Incentivo  
ao compartilhamento de ações por meio de re-
gistros diversos e ao  envio  desses registros  
ao link voltado à publicação de  documentário 
proposto pela DIINF; Realização de 1 oficina 
de jogos matemáticos e de  4 reuniões forma-
tivas  com coordenadores locais para divulga-
ção da proposta; Realização do Segundo Dia 
de Formação da Educação Infantil, partindo da 
temática  “A Brincadeira como Eixo Estruturan-
te da Educação Infantil e a BNCC” ; Repasse 
de orientações  pertinentes  nas visitas sema-
nais e a Presença  nas atividades das Unida-
des Escolares relativas à Etapa Local.

Na etapa da Plenarinha Local, realizadas 
entre os meses de junho a setembro foram 
realizadas  atividades e brincadeiras próprias 
da diversidade  cultural brasileira,  propostas 
de forma interativa  para famílias, professo-
res e crianças. Tanto na  rotina diária, quan-
to  nas  festividades e reuniões da UE. Tais 
quais: piqueniques, estações de brincadeiras 
com circuitos,  danças das cadeiras, corrida 
de saco , etc;  exposições de trabalhos ( de-
senhos, brinquedos e jogos) realizados pelas 
crianças; oficinas de criatividade e confecção 
de brinquedos; marchas em favor dos direitos 
da criança; contação de histórias, vivências de  
brincadeiras antigas e cantadas, plenárias so-
bre o direito ao brincar, etc;

Chamou a atenção a realização de proje-
tos pedagógicos voltados à pesquisa sobre o 
tema em destaque e  à produção de materiais 
pertinentes, tendo  a criança como protagonis-

Plano Piloto
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ta da ação. Nesse sentido, a pesquisa sobre 
o universo do brincar da criança indígena evi-
denciou-se.  E igualmente, a associação entre 
brincadeiras e alimentação saudável.       

Na etapa Regional da Educação Infan-
til, realizada em 4 de setembro no Centro de 
Ensino Médio Integrado do Cruzeiro,  esteve 
voltada às  Instituições Públicas e Parceiras 
de Educação Infantil, tal  atividade, conso-
ante aos trabalhos realizados nas Unidades 
Escolares,  oportunizou realizar reflexões im-
portantes   sobre as conquistas e os desafios 
relativos  aos direitos das crianças, à luz dos 
princípios do Currículo em Movimento,   bem 
como compartilhar práticas pedagógicas  di-
recionadas ao fortalecimento dos propósitos 
que regem o referido documento.

Entre crianças, professores expositores e 
visitantes, aproximadamente duas mil pesso-
as participaram da atividade, de modo a favo-
recer   o desenvolvimento das aprendizagens 
direcionado à  formação integral do ser. Por 
meio das  brincadeiras e trocas  propostas à 

ocasião, mediadas pelas   participações  e pre-
senças  marcantes   de 8 Escolas Classes, 19 
Unidades Escolares Públicas  e 14 Instituições  
Parceiras de Educação Infantil, os trabalhos 
foram  expostos com apuro  estético  e chama-
ram  a atenção da criança, oferecendo a ela, 
a um só tempo,  convite ao brincar e à explo-
ração  das representações culturais e  sociais. 
Cordas, bambolês, labirintos lúdicos,  brinca-
deiras cantadas, apresentações  circenses e 
musicais,   jogos e objetos (em miniaturas do 
mundo adulto) como casinhas, bonecas, bolas 
e carrinhos, entre outros,  fizeram-se presen-
tes ao longo da mostra. Frente aos trabalhos 
observados, pode-se reconhecer  a evidência 
das linguagens próprias do Currículo em Mo-
vimento da SEEDF, assim como a expressão  
autoral da criança, devidamente conduzida ao 
exercício de  direitos.

A avaliação do evento foi disponibilizada 
por meio de formulário tendo em vista o pla-
nejamento e aprimoramento de ações futuras 
dessa natureza.
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Recanto das Emas

Na CRE do Recanto das Emas a Etapa Re-
gional da Plenarinha costuma ser organizada 
em um formato de fórum com a participação 
de todas as escolas envolvidas no evento 
(Educação Infantil e 1º ano do BIA). Dessa for-
ma, em comum acordo a Plenarinha Regional 
foi planejada de forma diferente de anos ante-
riores, dessa vez havia a pretensão de atender 
todas as crianças, tanto das escolas públicas, 
quanto das Unidades Parceiras.

No dia 22 de agosto de 2018, realizamos no 
Recanto das Emas a Etapa Regional da VI Ple-
narinha. Foi um evento que envolveu todos os 
professores, coordenadores e equipe gestora 
das escolas que atendem a educação infantil, 

garantindo a participação de todas as crianças.

Em vista disso, a Plenarinha foi pensada de 
maneira que os professores fossem os princi-
pais articuladores desse movimento, pois a eles 
foi dada a missão de saírem de suas escolas 
no horário de coordenação, com o objetivo de 
brincarem com crianças de outras escolas. As-
sim, foram mobilizados aproximadamente 200 
professores e coordenadores da Educação In-
fantil e 1º ano do Bia e mais de 3.000 crianças 
foram presenteadas com uma manhã ou uma 
tarde bem especial. Para o professor, segundo 
alguns relatos, foi oportunizada a possibilidade 
de vivenciar novas experiências e conhecer a 
realidade de outras instituições.
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Samambaia

No trabalho relacionado ao Universo do 
Brincar, seguindo as orientações dos Coor-
denadores Intermediários e dos Gestores 
Pedagógicos, todas as Unidades Escolares 
desenvolveram, durante o primeiro semestre, 
atividades relacionadas ao tema norteador do 
projeto, contações de histórias, oficinas de 
brinquedos e brincadeiras, confecção de brin-
quedos com sucatas, doações de brinquedos 
para crianças carentes, rodas de conversas, 
resgate de brincadeiras antigas e apresenta-
ções culturais.

Aconteceram também, em várias escolas 

e Instituições Parceiras, Plenarinhas Locais 
onde a culminância do tema abordado acon-
teceu de maneira lúdica e criativa.

A Plenarinha Regional aconteceu no dia 23 
de agosto, nos dois turnos, na Escola Classe 
502 com a participação de 46 escolas e insti-
tuições parceiras. O evento contou com a apre-
sentação da banda de uma de nossas parcei-
ras AFMA, contação de história dramatizada 
pela Oficina Pedagógica de Samambaia e pelo 
CEI 210, apresentação cultural da Escola Clas-
se 512, além da mostra dos trabalhos desen-
volvidos no decorrer do primeiro semestre.
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Santa Maria

A culminância do evento de da 2ª Etapa da 
Plenarinha de Educação Infantil na Coorde-
nação Regional de Ensino de Santa Maria foi 
realizada no dia 04 de Setembro de 2018 em 
parceria com o Shopping de Santa Maria e a 
Empresa Play Games.

Durante todo o dia, foram realizados vários 
eventos: visita aos estandes para a apreciação 
das exposições de materiais confeccionados 
pelos alunos de Santa Maria, apresentações 
teatrais e musicais, contação de histórias, en-
tre outras atividades que contemplaram um 
público de 1.420 crianças.

As crianças que visitaram o evento também 
tiveram a oportunidade de se divertir nos di-
versos brinquedos da Empresa Play Games e 
vivenciar o universo do brincar por meio des-
tas atividades lúdicas e práticas.

O evento contou com a participação efe-
tiva das escolas que oferecem a modalida-
de de Educação Infantil e as crianças dos 
1º anos dos anos iniciais desta Coordena-
ção Regional de Ensino, assim como con-
tou com o empenho e dedicação dos ser-
vidores desta CRE para que a realização 
deste evento fosse um sucesso. 

Salientado, que a realização da VI Plenari-
nha Regional, foi a culminância das atividades 
propostas pelas Unidades Escolares, median-
te formação dos docentes e aplicação em sala 
de aula, onde os trabalhos foram evidencia-
dos e integrados com a comunidade em Ple-
narinhas Locais. 

A  VI Plenarinha 2018, aconteceu de forma 
organizada e recebeu bastante elogios diante 
da proposta que foi apresentada.
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São Sebastião

Na Coordenação Regional de São Sebas-
tião as plenárias locais aconteceram ao lon-
go dos meses de junho e julho.  Várias ativi-
dades foram realizadas com os estudantes, 
pais e/ou responsáveis. 

Na dinâmica adotada as atividades foram: 
visitação dos pais e/ou responsáveis, oficinas 
de construção de brinquedos com as crian-

ças, exposição dos brinquedos confecciona-
dos pelas crianças aberta a comunidade es-
colar, exposição com visitação dos estudantes 
e familiares (fotos e brinquedos), brincadeiras 
orientadas para as crianças. 

Na Etapa Regional os trabalhos foram expos-
tos na Coordenação Regional de Ensino, pos-
sibilitando a visitação da comunidade em geral.
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Sobradinho

Sobradinho realizou sua etapa Regional 
da Plenarinha da Educação Infantil na Escola 
Classe 14 de Sobradinho. O evento contou com 
a participação de 24 Unidades Escolares que 
atendem a Educação Infantil e 1º ano do Ensi-
no Fundamental e o envolvimento das crianças 
e professores das escolas participantes, Moni-
tores das CEPIS e Instituições Parceiras, Ges-

tores, Coordenadores Locais, Coordenadores 
Intermediários e de Apoio, Oficina Pedagógica, 
e demais servidores da UNIEB. 

Na oportunidade as crianças puderam as-
sistir apresentações culturais organizadas 
pela Oficina Pedagógica e pelas próprias es-
colas, além de se divertirem com brinquedos 
como pula-pula e piscina de bolinhas.
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Taguatinga

No âmbito da Coordenação Regional de 
Taguatinga as primeiras orientações contidas 
no guia da VI Plenarinha foram apresentadas 
aos coordenadores locais das unidades es-
colares e instituições parceiras no I Fórum de 
Coordenadores, realizado no dia 06 de abril. 

Diante da temática e dos objetivos previstos 
no projeto, considerou-se a possibilidade de 
promover uma ação integrada entre UNIEB e 
os professores de educação física que atuam 
no Projeto Educação com Movimento. Assim, 
a fim de fomentar o aprimoramento das ações 
nas unidades escolares, por meio da formação 
dos professores que atuam em turmas de Edu-
cação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamen-
tal, foram realizados encontros de formação 
em parceria com os professores do PECM. As 
atividades foram   organizadas para o atendi-
mento de 330 professores, em cinco polos, no 
dia 24 de maio. A proposta teve como principal 
objetivo proporcionar a vivência e a ampliação 
do repertório de brincadeiras dos professores. 
Dessa ação surgiu a produção de uma coletâ-
nea das atividades realizadas.

No 2º Dia de Formação da Educação Infantil 
os professores de escolas públicas e coorde-
nadores das instituições parceiras participaram 
de circuito de oficinas no CEPI Rosa do Cer-
rado. As atividades tiveram como objetivo des-
pertar para a relevância do aprender por meio 
dos brinquedos e brincadeiras, bem como va-

lorizar os professores como sujeitos criativos, 
capazes e articuladores das diferentes lingua-
gens do currículo da Educação Infantil. Para a 
realização das oficinas, contou-se com a par-
ceria do Grupo Largo Sorriso, coordenadores 
locais, intermediários e professores. 

Ainda, visando contribuir com a formação 
dos profissionais envolvidos, no fórum de 
coordenadores, ocorrido no dia 15 de junho, 
houve a socialização do “Projeto Vem Brincar 
Comigo?”, pela diretora do Jardim de Infância 
603 do Recanto das Emas. Na oportunidade 
foram levantadas propostas para o formato da 
etapa regional da VI Plenarinha.

A etapa regional aconteceu no dia 22 
de agosto no Ginásio de Esportes do Ta-
guaparque. O evento contou com a presen-
ça de 640 estudantes. Houve contação de 
história com professoras convidadas, ple-
nárias onde as crianças tiveram oportuni-
dade de comentar sobre as atividades que 
ocorreram nas U.E., circuito de brincadei-
ras com parceiros do IESB, e exposições 
interativas por meio das quais puderam ser 
compartilhadas com as crianças um pouco 
das atividades desenvolvidas nas escolas 
(Plenarinhas Locais). Um grande painel de 
fotos foi montado para que os visitantes pu-
dessem visualizar a diversidade de ativida-
des desenvolvida nas unidades escolares e 
instituições parceiras.
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