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indicadores de resultado do Programa

Comum, deve ser es mulada e adotada
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INDICADORES DE RESULTADO
1

MATRIZ DE CONVERGÊNCIA SETORIAL

Proporção de vacinas
selecionadas do calendário
nacional de vacinação para criança
menores de 2 anos com cobertura
vacinal preconizada

PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO ESTADO DE ALAGOAS

3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Qualificação profissional
para o desenvolvimento integral
da primeira infância

Promoção da recuperação
nutricional de
gestantes e crianças

2

4
N° de casos novos de sífilis
congênita em menores de um
ano de idade

Razão de Mortalidade
Materna

Estimulação do desenvolvimento
cognitivo por meio dos
vínculos afetivos, da ludicidade
e da educação infantil

Fortalecimento da rede de apoio, de
serviços públicos e benefícios voltados
para a proteção e o desenvolvimento
integral da primeira infância

Taxa de mortalidade
infantil / Nº de óbitos infantis
segundo município de
residência

O Programa Cria
visa contribuir para a

5

Proporção de parto normal
no sistema único de saúde
e na saúde suplementar

6

Proporção de nascidos
vivos de mães com 7 ou mais
consultas de pré natal, por
local de residência da mãe.

melhoria da qualidade de
vida das crianças alagoanas, através de ações

7
Monitoramento
nutricional das
gestantes e
crianças

- Hospital da Criança
- Hospital da Mulher

Nutrição

- Casa do Coraçãozinho
- Casa da Gestante,
Bebê e Puérpera

Cobertura de triagem
neonatal biológica
(teste do pezinho)

Qualificação em
educação
alimentar nas
instituições de
ensino infantil
Nutrição

8

9

Formação para
implementação
do referencial
curricular de
Alagoas

Qualificação da
rede estadual de
serviços de
saúde da criança

% de crianças menores de
5 anos com desnutrição
crônica

% de crianças menores de
5 anos com monitoramento
do estado nutricional

Educação

11

Saúde

Ações
complementares
de apoio e
promoção do
desenvolvimento
infantil

Acompanhamento
da gestante e da
criança/Aplicativo

1

- Espaços lúdicos

Cobertura do Benefício
Variável Gestante
(BVG)

- Circuito Primeira Infância
- Praça Primeira Infância
- Centro de referência
anos iniciais / Sta Maria

13

Núcleo PI

N° de beneficiários do
Benefício Variável Nutriz
(BVN)

Humanização
do parto e do
nascimento

Saúde

15

% de indivíduos visitados
para estímulo ao
desenvolvimento infantil em
relação a meta pactuada

N° de beneficiários do
BPC na faixa etária de 0 a
6 anos

16

% de municípios que
realizaram visitas para
estímulo ao desenvolvimento
infantil

Assistência e
Desenv. Social

Ampliação do
alcance aos
benefícios
sociais
Assistência e
Desenv. Social

Programa de
complementação
alimentar: cestas
nutricionais e
básicas

17

% de crianças de 4 e 5
anos matriculadas na
pré-escola

Assistência e
Desenv. Social

19

20
% de crianças de 0 a 3
anos matriculadas na
creche

21

% de concluintes
do curso EAD
sobre ludicidade

N° de participantes da
formação em ludicidade

22

Nesse sen do, o
presente guia temá co
cia e incorporação efe va
da ludicidade na ro na dos
serviços de educação e
nos espaços voltados ao
acolhimento do público
infan l.

18
N° de indivíduos atendidos
com visitas de estímulo ao
desenvolvimento infantil

Assistência e Desenvolvi-

busca abordar a importân-

14

Saúde

Implementação
das visitas
domiciliares de
estímulo ao
desenvolvimento
infantil

sau), Educação (Seduc),
mento Social (Seades).

12

% de gestantes com
adequado estado
nutricional

das com as Secretarias
Estaduais de Saúde (Se-

10
% de crianças menores de
5 anos com obesidade

intersetoriais desenvolvi-

N° de participantes na
formação para implementação
do referencial
curricular de Alagoas
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As a vidades lúdicas apresentam bene cios em diversos campos, que são:
● Campo Físico: promovem o desenvolvimento das habilidades motoras.
● Campo Cogni vo: es mulam o desenvolvimento das habilidades sensoriais.
● Campo Social: contribuem para o desenvolvimento das habilidades a tudinais, por meio da interação.

A evolução na representação da infância e o atendimento às crianças pequenas

Dessa forma, é importante propiciar situações de brincadeiras e jogos em

sempre veram sua trajetória marcada e modiﬁcada de acordo com as transforma-

espaços diversiﬁcados, de forma que as crianças possam vivenciar vínculos sociais

ções das condições vividas pelos diferentes grupos sociais.

com seus pares e desenvolvam a percepção do mundo.

A infância corresponde a um período do desenvolvimento humano. Entretanto,
os diferentes conceitos de infância formulados ao longo dos tempos e as análises sob
diferentes perspec vas nos permitem a iden ﬁcação de inúmeras infâncias. Diante
das diversas concepções, a infância não se prende a um único signiﬁcado.
São as vivências durante a infância que conﬁguram as bases afe vas e intelectuais do indivíduo e, neste período, a ludicidade se destaca por ser uma dimensão
humana que evoca os sen mentos de liberdade e espontaneidade de ação.
Do la m ludus, a ludicidade está associada a brincadeira, ao jogo, ao diver mento, essenciais ao desenvolvimento humano.
As a vidades lúdicas são aquelas que propiciam a vivência do momento,
integrando a ação, o pensamento e o sen mento e devem estar coerentes com os
estágios do desenvolvimento das crianças. Têm como obje vo oportunizar situações
de aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento integral da criança, potencializando suas ap dões sicas e mentais.
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ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA
• Indiferenciação
• Egocentrismo

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS
DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Sensório-Motor

Até 2 anos

• Estímulos ambientais
• Organização psicológica básica
• Exploração do corpo
• Primeiras noções
• Inteligência prática
• Inteligência prática estruturada

A iden ﬁcação do estágio de desenvolvimento da criança é o primeiro passo

Pré-operatório

2 a 7 anos

para a escolha das a vidades lúdicas.

• Ausência de esquemas conceituais e lógica
• Surgimento da linguagem
• Interesse por crianças da mesma idade

As especiﬁcidades e vivências de cada faixa etária devem ser levadas em

• Da linguagem egocêntrica à socializada - simbólica

consideração com a ﬁnalidade de orientar a seleção, a organização e o uso de brinquedos e brincadeiras des nadas especialmente a crianças com idade entre 0 e 6 anos,
período que compreende a primeira infância.
Para a deﬁnição das a vidades lúdicas, é imprescindível conhecer as contribuições de diferentes teóricos que categorizam os vários aspectos de desenvolvimento
infan l, cujas pesquisas colaboram para a seleção de a vidades que respeitam as
caracterís cas individuais e potencializam os diferentes aspectos do desenvolvimento da criança, dentre os quais destacamos Jean Piaget (1896 - 1980), com a teoria da
Epistemologia Gené ca para a iden ﬁcação dos estágios do desenvolvimento
cogni vo, que são:

As contribuições do psicólogo Lev Semyonovich Vygotsky (1896 1934) com a teoria social da mente, possibilitam a compreensão de que o
desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações
sociais e condições de vida, ou seja, há uma interdependência entre história,
cultura e relações sociais.
A percepção de que não há um sujeito igual ao outro nos permite compreender que as habilidades individuais são dis ntas, o que signiﬁca também
que cada criança avança em seu próprio ritmo e Vygotsky propõe a existência
de dois níveis de desenvolvimento infan l.
O primeiro nível é iden ﬁcado como Zona de Desenvolvimento Real
(ZDR) e engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas e possibilitam a realização de a vidades sem a ajuda de alguém, são
aquelas que a criança realiza sozinha. Essas habilidades são resultados de
habilidades e conhecimentos adquiridos pela criança. esenvolvimento da
linguagem devem ser observados os seguintes estágios:

12
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O segundo nível compreende a distância entre o que a criança já sabe e o que
pode saber e fazer com a ajuda de alguém, e é conhecido como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e envolve as potencialidades de cada um. Nesta etapa é
imprescindível a intervenção por meio de a vidades que es mulem o desenvolvimento das habilidades pessoais e cole vas. Segundo Vygotsky, para

ESTÁGIOS DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
1º Estágio - Natural ou Primitivo

Antes dos 2 anos

2º Estágio - Psicologia Ingênua

Primeiro exercício da inteligência prática

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
COM BEBÊS (0 A 1 ANO)
Durante o primeiro ano de vida, os bebês começam a interagir com outros
bebês, ampliam a interação brincando com as crianças maiores e com os adultos. São

3º Estágio

Signos exteriores, operações externas

capazes de movimentar-se ainda deitados, sentados, enga nhando e andando,

4º Estágio

Memória lógica

conforme o estágio de desenvolvimento, seu interesse e necessidades. Eles exploram brinquedos e materiais que lhes chamam a atenção u lizando principalmente o

A psicologia também contribui com os estudos de Henri Wallon (1879 - 1962),

corpo, ou seja, por meio da boca, mãos e os sen dos.

com a Teoria da Pessoa Completa, mediante a inovação do entendimento da afe vi-

Nesta fase, deve-se explorar a vidades que envolvam manipulação e explora-

dade como um dos aspectos centrais do desenvolvimento. Wallon não apresenta

ção do ambiente podendo u lizar caixas, túneis ou coisas nas quais possam entrar,

idades limites, pois acreditava num desenvolvimento dialé co e interacionista, mas

repe r ações como empilhar, bater, puxar ou empurrar, colocar e rar objetos que

podemos es pular uma faixa etária devido a aspectos comuns entre as crianças, que

podem se mover e produzir sons.
Para experiências visuais e motoras pode-se u lizar móbiles e instrumentos

são:

coloridos e sonoros, tapetes sensoriais, blocos de montar ou empilhar.
É importante oportunizar a troca de brinquedos ou a vidades cole vas para
FAIXAS ETÁRIAS E ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

0 a 1 ano

•

Atividade motora
reﬂexa

•

Respostas atendendo
as necessidades

Impulsivo

1 a 3 anos
Sensório

3 a 6 anos
Personalismo

•

Ação estimuladora do
ato mental

•

Inteligência prática

• Execução de
movimentos com
perfeição
• Imagem mental

14

Nesse estágio a criança não possui
coordenação motora muito bem
desenvolvida, os movimentos são
bem desorientados. Entretanto, logo
o ambiente facilita para que a mesma
desenvolva suas habilidades
funcionais, passando da desordem
gestual às emoções diferenciadas.
Os pensamentos, nesse estágio,
muito comumente se projetam em
atos motores.

es mular o compar lhamento e o es mulo aos vínculos com outras pessoas, uma
vez que essa fase caracteriza-se pelo egocentrismo.

ASPECTOS IMPORTANTES
Esse é um período que requer muita atenção e cuidado quanto aos materiais e brinquedos disponíveis
para não causarem acidentes, os quais devem ser higienizados, uma vez que são facilmente levados à
boca pelas crianças.
Os objetos devem ser grandes e sem peças pequenas que possam ser removidas pelas crianças.

É marcado pela formação dos
aspectos pessoais da criança, ou seja,
da sua personalidade e da
autoconsciência.

15
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Aos três anos, a criança tem o rápido desenvolvimento da linguagem, por isso, é
importante o uso de brincadeiras e brinquedos que es mulem não apenas o uso da
fala, mas também, a escrita e a representação por imagens. As imitações, os rabiscos e
os desenhos são bastante es mulantes nessa fase.
As brincadeiras com imitação são apreciadas, para as quais podem também ser

Esse período é marcado pelo desenvolvimento da motricidade, a criança

u lizadas fantasias, pois são itens importantes para as crianças que gostam de imitar

exercita maior independência sica, principalmente de movimentos com a vidades

animais e personagens. Os fantoches, dedoches e adereços são ó mos auxílios para

sicas e de manipulação.
Os brinquedos devem propiciar o exercício da autonomia no brincar e organização dos materiais e espaços, pois esta é uma fase potencialmente sensorial e os

es mular a fantasia e a imaginação.
Há facilmente ampliação do repertório de canções infan s, principalmente, se
possibilitarem movimentos e reprodução sonora.

pensamentos facilmente se projetam em atos motores. Há uma maior apreciação
das a vidades cole vas em que permanecem juntas com outras crianças.
Nesta fase, há o uso de vários sen dos, possibilitando a manipulação de vários
materiais simultaneamente. Assim, pode-se u lizar uma caixa ou baú de brinquedos
para que a criança possa escolher os que mais lhe interessa para manipulação e
es mulo da imaginação.

ASPECTOS IMPORTANTES
Uma atenção especial deve ser dada aos objetos que possibilitam a imitação para que as crianças não
reproduzam comportamentos que reforcem estereótipos e hierarquizações.
As brincadeiras devem ser monitoradas viabilizando intervenções coerentes com representações
sociais éticas.

Deve-se oportunizar liberdade para a escolha de projetos com objetos móveis, como blocos de construção, bonecos, carrinhos em miniatura e adereços que
proporcionem conteúdos temá cos ao brincar, favorecendo a inserção no mundo
do faz-de-conta.

16
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O desenvolvimento da linguagem oral é intenso e elas adoram ouvir e contar
histórias.
Já possuem também um desenvolvimento lógico bastante avançado e gostam
de desaﬁos, para resolver problemas, podendo-se fazer uso de jogos de regra.
Brinquedos e materiais não estruturados são os mais indicados, por não terem
uso previamente deﬁnido, dentre os quais pode-se destacar as caixas de papelão, os
biombos e os blocos de construção. Deve-se explorar a u lização de materiais
diversiﬁcados como tecido, papel, nta, argila, areia ou sucata.

BRINQUEDOS, JOGOS E
BRINCADEIRAS PARA CRIANÇAS
PEQUENAS (4 A 5 ANOS)

ASPECTOS IMPORTANTES
A exploração de materiais diversiﬁcados deve ser acompanhada pela vigilância quanto ao desperdício,
aproveitando as experiências para desenvolver uma consciência socioambiental, com
aproveitamento ou reaproveitamento. Da mesma forma, a atenção deve ser direcionada para evitar o
uso de materiais poluentes, não biodegradáveis.

As crianças nesta fase já apresentam maior experiências que as
menores de 3 anos, devido ao exercício da liberdade e autonomia na
interação com os objetos e exploração do meio.
As brincadeiras preferidas são aquelas mais voltadas para a
representação da realidade, pois já demonstram maior cri cidade e
lógica diante das brincadeiras. Demonstram oposição diante de papéis
contraditórios, principalmente nas encenações, querem e procuram
um grau de perfeição no que fazem. Pelo jogo simbólico, a criança
exercita não só sua capacidade de pensar, ou seja, representar simbolicamente suas ações, mas também suas habilidades motoras, já que
salta, corre, gira, transporta, rola, empurra, etc.

18
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BRINQUEDOS, JOGOS E
BRINCADEIRAS PARA
CRIANÇAS (6 ANOS)

par lhados, ou necessitam de interação por serem em grupos, potencializam o
desenvolvimento da personalidade, o sen mento de pertença e habilidades necessárias à mediação de conﬂitos vivenciadas nas interações sociais.

Nesta fase, a criança é inserida no
Ensino Fundamental, requerendo adaptações
no processo de transição no contexto escolar.
Este período é marcado pela ampliação
das habilidades apresentadas aos 4 e 5 anos.
Há maior frequência nas a vidades lúdicas de
envolvimento com a realidade, que expres-

ASPECTOS IMPORTANTES
É importante destacar que os grupos infantis são marcados pela heterogeneidade e as atividades
lúdicas podem ser desenvolvidas por crianças de diferentes origens e múltiplos estágios de
desenvolvimento.
Em muitos casos, essa diversidade pode ser proveitosa, pois favorece e incentiva a troca de
experiências e papéis.

sam as variadas formas de relação da criança
com o mundo.
Ampliam-se também as experiências
para o desenvolvimento da oralidade e dos
processos de percepção, compreensão e
representação do ambiente que cerca a
criança. As a vidades lúdicas que despertam
grande interesse são aquelas que proporcionam às crianças a compreensão de si mesmas,
do mundo natural e social, das relações dos
seres humanos entre si e com a natureza.
Os jogos são privilegiados nesta fase
por proporcionarem desaﬁos, es mulo à
lógica e necessitarem de estruturas mentais
mais elaboradas. Quando os jogos são com-

20

21

COLEÇÃO PRIMEIRA INFÂNCIA - VOLUME 5

ATIVIDADES LÚDICAS PARA
A PRIMEIRA INFÂNCIA

CRIA - CRIANÇA ALAGOANA

O lúdico se apresenta sob três dimensões: o brinquedo, a brincadeira e o jogo.
1) O brinquedo é um objeto que se conﬁgura como suporte para a brincadeira.

A a vidade lúdica na primeira infância potencializa o desenvolvimento de

Pode ser caracterizado como um suporte da ação, de manipulação e da conduta lúdica

habilidades e media a relação das crianças com as pessoas e o ambiente que a cerca

infan l. Ao mesmo tempo, o brinquedo revela formas e imagens, símbolos para serem

de forma a proporcionar aprendizagens signiﬁca vas para o seu crescimento. Vários

manipulados.

são os bene cios, dentre os quais pode-se destacar:

2) A brincadeira é uma forma de comportamento social que pressupõe uma
aprendizagem, porque é uma manifestação humana construída nos contextos das

• Mo vação e diversão
• Renovação e criação do ser humano

relações.
3) O jogo se caracteriza como uma a vidade na qual se reconstroem as relações

• Liberdade de expressão

sociais dentro de uma atmosfera orientada pelo prazer, pela imprevisibilidade e por

• Reelaboração cria va dos sen mentos e conhecimentos

certo descompromisso com os obje vos.

• Encontro com os pares
• Novas possibilidades de interpretação e representação do real
Na deﬁnição das a vidades lúdicas deve-se ter clareza dos obje vos
iden ﬁcando:
1) Estágio de desenvolvimento
2) Ideias, valores, interesses e necessidades
3) Comportamento e a tudes
4) Habilidades e potenciais individuais e cole vos
5) Conﬂitos e problemas envolvidos
6) Diversidade cultural

22
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c) Crianças 4 e 5 anos

a) Crianças 0 a 1 ano
• Cubos de animais (reves dos de tecido/feltro)
• Bonecas/os de pano

• Fantasias

• Animais de pelúcia

• Fantoches, dedoches

• Cubos de animais (reves dos de tecido/feltro)

• Brincadeiras de correr, saltar, imitar

• Bolas de pano

• Livros

• Chocalhos

• Quebra-cabeça

• Instrumentos musicais (garrafas com grãos)

• Brincadeiras de roda

• Blocos de empilhar ou encaixar

• Boliche

• Tapete sensorial

• Can gas

• Livros
• Can gas

d) Crianças 6 anos

b) Crianças 1 ano e meio a 3 anos

• Can gas
• Quebra-cabeça em cubos

• Baú de brinquedos e materiais diversos

• Jogos de montar, completar

• Blocos de construção

• Boliche

• Bonecas/os

• Complete a palavra

• Carrinhos

• Brincadeiras (amarelinha, corre co a, pega-pega)

• Bolas

• Tangram (quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças, chamadas

• Fantasias

tans: 2 triângulos grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo, as

• Fantoches, dedoches

quais podem ser u lizadas sem sobreposição, podendo ser formadas várias ﬁguras.

• Cubos de animais

Segundo a Enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 5000 ﬁguras).

• Livros
• Animais em miniaturas
•Can gas
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SUGESTÕES
1. AVENTAL QUE CONTA HISTÓRIAS
A vidade
O avental que conta histórias é uma estratégia que potencializa a teatralidade
na contação de histórias, principalmente infan l, pois possibilita ao contador ir
apresentando aos poucos o cenário e as personagens à medida que a história vai
sendo contada.
A contação de histórias com recursos visuais auxilia na compreensão e desperta ainda mais a curiosidade da criança por meio da ludicidade e oralidade, elementos
importantes no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem.
Material

velcro em cada elemento da história para que o cenário e as personagens possam

● 1 metro de feltro bege

ir compondo o avental à medida que você conta a história.

● ½ metro de feltro (verde, amarelo, laranja, azul, branco, marrom)

A oralidade e a escuta de histórias pela criança propiciam um campo

● 1 metro de velcro

fecundo para o desenvolvimento da linguagem oral, bem como a aquisição da

● 5 metros de viés

linguagem escrita almejados no processo de alfabe zação.

● 1 pistola de cola quente
● 2 colas em bastões de cola silicone

É importante salientar a necessidade também de ampliar o repertório

● 1 folha de papel 40 para o molde do avental

literário infan l e a possibilidade de abordar a diversidade étnica e cultural por

● Molde dos animais e elementos da paisagem

meio de contos, pois propicia a construção de valores de respeito às diferenças e

(pata, pa nhos, gato, galinha, sol, lago).

às iden dades.

Como fazer
Construa seu avental e as personagens da história escolhida adicionando
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História: as três partes
Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser
uma casa.
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descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta
de visitar galinheiros…
Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo
Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa, e As Três Partes e a vovó ﬁcaram

Por causa disso ela se desmontou em três partes.

conversando… A conversa foi ﬁcando animada, diver da… As Três Partes estavam gostando

As Três Partes ﬁcaram pensando juntas o que elas poderiam formar.

tanto de vovó, que disseram que, se ela quisesse, ﬁcariam morando ali, e assim poderiam se

Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e As Três Partes gostaram muito

diver r bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia! E, para

da ideia… e foram ser pássaro também.
Os pássaros voaram para o mar… No mar navegam muitos barcos… As Três Partes

comemorarem, As Três Partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma
a seu jeito.

gostaram do que viram… e foram pra água para ser barco também.
Enquanto o barco navegava, As Três Partes viram muitos peixes que nadavam na
água… Elas, então, pularam para dentro da água e foram ser peixe também.
Os pássaros comem peixe! Aconteceu, então, que As Três Partes, que formava, um
peixe, foram parar na barriga de um pássaro… E justamente na barriga de um pássaro
formado por outras três partes!
E assim As Três Partes voltaram a fazer parte de um pássaro que… voou… e passou
perto de uma janela do úl mo andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas
plantas.
As Três Partes ﬁcaram com vontade de ser regadas também. E formaram uma
planta e um vaso.
As Três Partes gostaram de ser planta e ﬁcar crescendo…crescendo…aos pouquinhos…
Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, As Três Partes pularam da janela pra dentro da brincadeira e desaﬁaram os netos a
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Como fazer
Prepare placas com as imagens das três partes representando os vários objetos

2. CANTANDO COM A HISTÓRIA

que aparecem na história. À medida que for realizando a leitura, mostre o desenho
para que as crianças lembrem e cantem alguma música relacionada ao desenho

A vidade

apresentado.

A contação de histórias como prá ca social assume

Esta a vidade promove o desenvolvimento de diversas habilidades nas

múl plos sen dos e funções no processo de formação dos

crianças, como escuta, interação, ritmo, memória e oralidade por meio da musicalida-

sujeitos, principalmente da criança, que vai interagindo e

de proporcionada com a literatura.

apreendendo o mundo por meio de processos comunica vos em que a oralidade assume papel fundamental.
O contato das crianças com a história oral e escrita
pode ser diversiﬁcada com o uso de recursos visuais e/ou
musicais estruturando a aprendizagem e o desenvolvimen-

Pode ser u lizado o recurso de ﬁchas com trechos das músicas infan s, caso a
criança não lembre, você poderá recorrer as ﬁchas ensinando as crianças apenas
trechos das canções.
Aproveite a oportunidade para enriquecer o repertório de músicas e brincadeiras infan s das crianças es mulando aprendizagens por meio da ludicidade.

to infan l por meio da ludicidade.
A musicalidade associada à literatura infan l produz
um ambiente es mulante para o desenvolvimento da
oralidade.

Sugestão de músicas a par r dos elementos presentes na história:
1. Casa: Era uma casa muito engraçada não nha teto não nha nada... (A casa
– Toquinho e Vinícius de Moraes)
2. Pássaro: Passarinho quer voar o rabicho balançar porque acaba de nascer

Material

tchu tchu tchu tchu...

● Placas com os desenhos a serem cantados

3. Barco

● CD com as músicas infan s a serem cantadas

4. Peixe

● Aparelho de som

5. Pássaro com peixe
6. Pássaro
7. Planta e um vaso
8. Raposa
9. Ponte
10. Escorregador
11. Gangorra
12. Casa
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3. TAPETE SENSORIAL
Como fazer
A vidade
O desenvolvimento da oralidade é também um importante
mecanismo no processo de desenvolvimento da linguagem escrita,
desenvolvendo percepções e habilidades necessárias à alfabe zação.
Neste sen do deve-se propiciar espaços para a apreciação da
criança, tanto da literatura oral, quanto da literatura escrita viabilizando a ampliação do repertório literário, bem como, dos valores atribuídos a ambos os universos literários.
A ampliação do vocabulário da criança pode ser facilitada com
a vidades de percepção e exploração de ambientes e uso de materiais

O professor recorta quadrados de papelão ou qualquer outro material que não
seja ﬂexível para servir de base para o tapete. Em cada placa deve ser colado um po
de material.
As placas devem ser dispostas seguidamente formando o tapete sobre o qual a
criança com os olhos vendados, e guiada por um adulto, deverá caminhar.
A cada passo a criança deverá expor oralmente suas sensações, o que sente
pisando em determinado material e o que ela acha que material deve ser.
É importante que a cada criança, a ordem das placas seja mudada sem que ela
veja, pois as sensações não serão na mesma ordem das demais crianças, e cada percepção e sensação será bem peculiar do contato direto.

diversiﬁcados.
O trabalho com movimento faz parte de uma cultura corporal
que vai sendo es mulada com a vidades como saltar, correr e pular.
Essa a vidade sensorial possibilita a exploração de materiais
diversiﬁcados e ampliação do vocabulário por meio da tenta va de
traduzir as sensações por intermédio da oralidade.
Material
• Quadrados de papelão (50cm x 50cm ou formas geométricas
especíﬁcas)
• Cola
• Materiais diversos (arroz, algodão, acrilon, espuma, palha de
aço, areia, milho, etc)
• Uma venda para os olhos

Sugestão: Se a história trabalhada for “As Três Partes”, recorte o papelão nas
formas dos objetos que aparecem na história.
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Como fazer
Professor, de acordo com a idade da criança, ela não terá a coordenação moto-

A vidade

ra necessária para confeccionar os cubos, sendo assim, apresente o jogo pronto com

A literatura infan l potencializa o desenvolvimento da imaginação por meio da

as ilustrações devidamente ﬁxadas em cada cubo.

ludicidade.

A brincadeira consiste em, à medida que a história é contada, um grupo de

A ludicidade, por sua vez, se manifesta por meio de brinquedos, brincadeiras e

crianças tenta empilhar os cubos em 3x3 ou 2x2 de forma que apareça toda a imagem

jogos que são excelentes oportunidades para desenvolver além de conhecimento

da ilustração correspondente. A imagem deverá estar completa quando os cubos

sobre o mundo, as relações com a vidades grupais. Propiciar a vidades desaﬁantes

sobrepostos es verem adequados, se complementados.

por meio de jogos em grupos favorece a afe vidade, a sociabilidade, a cooperação, a
solidariedade, além da autonomia na solução de problemas.
Material
• Papel 40
• Cola
• Régua
• Lápis
• Tesoura
• Moldes dos cubos
• Ilustrações de partes da história
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5. OUTROS RECURSOS LÚDICOS

IMPACTO NO MUNICÍPIO
As ações propostas beneﬁciarão a curto, médio e longo prazo as crianças na

FANTOCHES

Os fantoches e dedoches podem ser de feltro, tecido, mas também podem ser confeccionados com meia com representação de vários animais. Você encontra moldes e passo a
passo em:

etapa da primeira infância por meio do es mulo à imaginação, interações e aprendizagens. Como toda e qualquer a vidade pedagógica, o planejamento, sistema zação
e desenvolvimento das ações necessitam de recursos humanos e ﬁnanceiros.
No âmbito educacional a legislação exige proﬁssionais com formação especíﬁ-

h ps://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoches-de-meia/

ca atribuindo o caráter pedagógico às a vidades, pois o conhecimento e experiência
BAÚ DE BRINQUEDOS E MATERIAIS

BOLICHE

O baú de brinquedos pode ser feito com

O boliche com garrafas é uma ó ma opção

uma caixa grande que pode ser orna-

para desenvolver as habilidades de dife-

mentada para atrair a atenção das

renciação e seriação podendo ser u liza-

crianças aguçando a curiosidade. Os

do o critério de cores, letras e números. As

materiais e brinquedos devem ser

garrafas podem ser coloridas, diver ndo

diversiﬁcados.

os par cipantes durante a compe ção.

dos proﬁssionais envolvidos potencializarão as aprendizagens pretendidas e o
desenvolvimento das crianças mediante o estágio de desenvolvimento de cada uma
delas.
O conhecimento desses proﬁssionais permite a mediação de conﬂitos, o
atendimento às necessidades múl plas e próprias de cada criança como parte do
processo de inclusão e respeito às diferenças. A importância também reside na capacidade de mediar a cooperação e troca com as famílias.
O inves mento ﬁnanceiro decorrerá da necessidade de aquisição de materiais
para a produção de jogos e brinquedos, bem como a adequação do espaço para o

CANTIGAS

desenvolvimento das a vidades levando em consideração a segurança, a salubrida-

As can gas proporcionam ampla inserção da criança com a linguagem oral e podem ser

de e o conforto ambiental. É importante salientar que algumas a vidades possibili-

u lizados instrumentos musicais confeccionados pelas crianças.

tam a reu lização de materiais recicláveis para a produção de brinquedos es mulando ações sustentáveis numa perspec va socioambiental.

DICAS IMPORTANTES
Os brinquedos devem atender à faixa-etária, bem como, às normas de segurança.
Para os brinquedos adquiridos prontos, devem ser observado o selo do INMETRO.

Os bene cios ocorrerão por meio do es mulo ás experiências e linguagens das
crianças que certamente contribuirão para o desenvolvimento de habilidades pessoais e cole vas.

No caso dos brinquedos artesanais, devem ser observadas as normas de segurança conforme indicações de segurança da Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT, disponível no site
www.abnt.org.br.
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PASSOS PARA PLANEJAR E
DESENVOLVER ATIVIDADES
LÚDICAS COM CRIANÇAS
01
02

Faça um levantamento de a vidades lúdicas (jogos, brinquedos e brincadeiras) que fazem
parte do co diano da comunidade.
Reúna a comunidade para iden ﬁcar jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais que
podem ser desenvolvidas nos diferentes espaços como forma de valorização da memória
cole va.

03
04
05

Iden ﬁque nas a vidades lúdicas as aprendizagens e habilidades envolvidas em cada uma
delas.
Deﬁna uma data para que a comunidade par cipe da confecção de brinquedos e jogos
juntamente com as crianças nos espaços educa vos.
Construa jogos e brinquedos que não foram contemplados na a vidade cole va e que
contribuem para o desenvolvimento das crianças nas diferentes faixa-etárias.
Elabore uma ﬁcha catalográﬁca para cada jogo, brinquedo e brincadeira contendo nome,

06 faixa-etária, materiais, obje
07

40

vo e como fazer.

Crie um kit lúdico móvel (baú) composto pelos jogos e brinquedos juntamente com as
ﬁchas catalográﬁcas para ser u lizado pelas crianças em diferentes espaços.
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