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 Prezados Pais 

   

 A fase de desenvolvimento que seus filhos estão (4-5 anos) é de 

máxima importância para deixar vir todas as idéias e experiências mais 

puras e genuínas que um ser humano possa ter. Ao longo da vida a gente 

vai copiando e imitando muito mais do que criando e dando espaço pra 

tudo o que possa vir. É uma fase de definição do que a criança virá a ser. 

Daí fica a pergunta; queremos filhos criativos de verdade ou só imitadores 

do mundo? 

Pensando nisso peço licença para compartilhar com vocês um vídeo 

onde aparece um jeito diferente de olhar as brincadeiras das crianças. 

Nestes muitos anos de experiência, observei como as brincadeiras 

são na verdade um aprendizado para lidar com os problemas. Deixar que a 

criança encontre por si mesma soluções para os desafios no brincar é uma 

forma simples de ajudá-las a despertar novas jeitos, novas soluções. Vejo 

como elas encontram formas inusitadas que as vezes nós adultos jamais 

pensaríamos, elas na verdade são criadores em potencial, uma vez que não 

experimentaram ainda outros jeitos já pensados para elas.  

 Nas atividades escolares sempre mesclamos atividades dirigidas com 

outras espontâneas. É muito importante permitir que a criança brinque com 

o acompanhamento do adulto, porém, sem a interrupção o tempo todo. É o 

momento da criação, que permite à criança criar recursos internos para 

resolver seus conflitos até mesmo na vida adulta. Como numa brincadeira 

de pega-pega, as crianças têm muitas reações diferentes, algumas saem 

determinadas, já com uma estratégia para fugir, algumas simplesmente 

correm sem olhar para trás, outras choram, outras precisam da mão da 

profe ou de um amigo para se sentir bem e algumas nem querem brincar. Já 

me vi refletindo sobre isso na quadra: e na vida adulta, quantas vezes não 

sabemos o que fazer. Nas brincadeiras as crianças vão experimentando 

situações novas e aprendendo a lidar com elas. 

  

   Então, nesta semana a tarefa é para os pais:  

1°) Assistir o vídeo 

       Link : https://www.youtube.com/watch?v=Kh7qIGvuPpY 

2º) Depois do vídeo, observar:  

          - Como seu filho brinca? 

          - Ele sabe brincar sozinho? 

          - Ele sabe brincar em grupo?           

https://www.youtube.com/watch?v=Kh7qIGvuPpY


          - Ele resolve problemas no seu próprio brincar?              

          - Encontra soluções para o grupo onde brinca? 

          -Eu permito que ele invente brincadeiras da sua própria cabeça 

          - Ele tem brinquedos inventados por ele ou pela família? 

          - Eu observo quando ele inventa? 

          - Eu estimulo novas criações? 

               Essa reflexão é pessoal e não precisa ser compartilhada no grupo 

dos pais.  

           A devolutiva da tarefa é escrever se foi válida a experiência de 

refletir e observar. Pode ser mandado no meu celular no privado. 

            

 Muito obrigada, um grande abraço 

 Profe Jeane 
 

 

 

 

  

 


