
AULA 1 
Rodrigo Machado Merli 

Diretor Escolar da PMSP 

Pedagogo 

Didática de Ensino Superior – PUC/SP 

Estudante de Direito 

 



 

BRASIL, Ministério da Educação.  

Secretaria da 
Educação Básica.  

Brinquedos e brincadeiras nas 
creches: manual de orientação 

pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012. 



Módulo I 
Brincadeiras e interações nas práticas pedagógicas e 

nas experiências infantis 
 

O Brincadeira nas transições da casa à creche e da 

creche à pré-escola 

O Eixos norteaores; 

O Interações  e 

O Brincadeiras 

 OBSERVAR 

REGISTRAR 

AVALIAR 



O Interação: ação que se exerce 

mutuamente entre duas ou mais 

pessoas 

O Interação entre as crianças; as 

maiores com as menores 
 



O AMBIENTE 

PENSADO PARA ELAS 

 



Como ampliar a ação recíproca entre a(s) 
criança(s) e a professora? 

ORelação corporal 

OOlhar 

OFacilitador ou Dificultador 
 





As práticas pedagógicas devem garantir experiências 
diversas que contemplem: 

O  Experiência corporal 

O Cores 

O Corporais e afetivas 

 



Como ampliar a ação recíproca entre a(s) 
criança(s) e a professora? 

ORelação corporal 

OOlhar 

OFacilitador ou Dificultador 
 



O Espelho triangular no qual a criança “entra” 

dentro e vê múltiplas imagens. Do lado 

externo, espelho comum – material 

confeccionado sob encomenda. 

O  Exploração e conhecimento do mundo 

O  Tapetes com diferentes texturas e cores ou 

objetos que 

 

 

 



O  As experiências expressivas – 
“esconde-achar’ 

O  Expressão gestual e verbal 

O  Expressão dramática 

O  Expressão plástica 

O  Expressão musical 
  



O Escutar as crianças - deixar as crianças 

falarem de situações ou brincadeiras que 

aprenderam nos ambientes pelos quais 

circularam  

O brinquedos, materiais e brincadeiras 

preferidos pelas crianças, para dar 

continuidade na creche às experiências do 

lar. 



Atenção: brinquedos e brincadeiras de creches 

O Brinquedos, materiais e atividades diversas 

servem para que as crianças expressem 

suas experiências utilizando vários recursos 

para narrar o que percebem ao seu redor. 

O Bebês utilizam os gestos e algumas 

vocalizações para explicar como conhecem 

os objetos ao seu redor. 



O Deve-se conversar com o bebê, 

por meio de olhares, trocar 

carinhos, dar tempo para o bebê 

responder a cada demanda que 

se faz. 



Construir caixas com personagens para contar 
histórias. 

O Utilizar recursos simples, como um lenço 

vermelho para ser a Chapeuzinho Vermelho 

ou qualquer outro personagem 

 

O Deixar as crianças escolherem e pegarem 

os livros, pois as narrativas na creche se 

iniciam com a manipulação 



O Mediações da professora são mais 

eficientes quando a história é 

partilhada. Grupos menores são mais 

adequados. 

O Enquanto a professora conta para um 

pequeno grupo, o outro pode brincar 

com materiais diferentes 



Narrativas das crianças 

O Uma criança de 3 anos, de um centro 

de educação infantil na cidade de São 

Paulo, após ouvir várias vezes a 

história da Branca de Neve, discutia 

com seus amigos e a professora a 

razão  de ser sempre “branca” a 

personagem. Propôs uma história 

com a “Morena das Neves”... 



Narrativas das crianças 

O Outra criança utilizou a história 

de Chapeuzinho Vermelho para 

criar uma narrativa sobre o lobo. 

Na sua história, havia dois lobos, 

um bom e outro mau. O “bom” 

morava no zoológico e o “mau” 

matava os animais de lá. 



O Brincar de colecionar, comparar e fazer 

álbuns com letras, verificar se uma letra 

tem perna de um ou outro lado 

 

O Partes abertas e fechadas e diferenciar os 

formatos dos números são atividades 

interessantes que se pode fazer na sala. 



O As letras, os números, as formas 

geométricas podem fazer parte 

de brincadeiras de pega-pega 

 

O Pode-se pendurar um cartaz nas 

costas de cada criança com a 

inicial de seu nome, ou a sílaba 



O A entrada no mundo da matemática ocorre 

quando a professora sabe como encaminhar 

a criança para brincadeiras em que se vai 

descobrindo o significado dos números.  

 

O O bebê ingressa no mundo matemático pelo 

uso do corpo no espaço, pelas experiências 

que realiza com os objetos. 



O Na educação infantil é fundamental a 

integração dos tempos de cuidar, educar e 

brincar 

O Espaços de troca e banho integrados aos da 

sala de atividades possibilitam à professora 

dar banho em uma criança, observar outras 

que brincam próximo a ela e, ao mesmo 

tempo, visualizar as que estão na sala de 

atividades 



Vivências éticas incluem 

O - ações, como respeitar o espaço de brincar 

do outro, guardar, emprestar os brinquedos 

e esperar sua vez 

O - ações de responsabilidade e de 

democracia. 

O - uso dos objetos ao modo individual de 

cada criança 

O - uso de acordo com a cultura estética de 

sua família e de sua comunidade. 



Criar normas 

O 1. Discutir com as crianças o que elas 

acham que está correto ou errado, o que se 

pode fazer ou não. 

O 2. A professora escreve em uma frase cada 

norma criada pelas crianças. 

O 3. As crianças fazem o desenho de cada 

norma. 



Situações que favorecem a identidade e diversidade 
culturais 

O As crianças são diferentes. Cada qual 

tem sua identidade própria, vive em 

famílias distintas, provém de 

comunidades étnicas, ambientes 

culturais e níveis econômicos diversos 

 

O Como aproveitar essa diversidade 

utilizando as brincadeiras? 



Criar normas 

O 4. As crianças selecionam o desenho que 

melhor representa  cada norma. 

O 5. A professora organiza um grande cartaz 

em que aparecem as normas escritas e os 

desenhos selecionados. 

O 6. Colocar na parede ou em um grande 

quadro as normas escritas e desenhadas 

pelas crianças, que servem de guia para as 

ações do dia a dia. 



Módulo II 
Brinquedos, brincadeiras e materiais para bebês  

(0 a 1 ano e meio) 

OBrinquedos para experiências 

visuais e motoras 

OEstruturas de exploração 

(’tapetes de exploração’) 

OMóbiles 
 



Breve passagem pelos demais Módulos... 
Módulo III 

O Brinquedos, brincadeiras e materiais para 
crianças pequenas 

Módulo IV 

O Organização do espaço físico dos 
brinquedos e materiais para bebês e 
crianças pequenas 

Módulo V 

O Critérios de compra e usos dos brinquedos 
e materiais 
 


