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Brincando na quarentena: passos para a estimulação 

 1ª Parte 

 

O período de quarentena está sendo desafiador para os pais. Entender a criança 

em casa, lidar com a energia dos filhos em espaços limitados requer muita criatividade, 

especialmente depois de tanto tempo em isolamento social para combater o novo 

coronavírus. 

Pensando assim, durante as próximas semanas postarei algumas atividades para 

que as famílias possam receber apoio mesmo de longe e aproveitem da melhor forma 

possível esse tempo, incentivando o desenvolvimento e fortalecendo os laços afetivos.  

 

Brincadeiras para as crianças pequenas: 

1 - Caça ao tesouro 

✓ Peça à criança que procure: 

❖ Objetos de uma determinada cor; 

❖ Objetos que comecem com um determinado som; 

❖ Três objetos compridos;  

❖ Três objetos redondos; 

❖ Três objetos de banho;  

❖ Três objetos que você usa para cozinhar, etc. 

 

2 - Jogos de evocação 

✓ Peça à criança para dizer: 

❖ Cinco nomes de animais; 

❖ Cinco nomes de frutas; 

❖ Cinco nomes de instrumentos musicais; 

❖ Cinco nomes de transportes, etc. 

 

3 - Com caixas de papelão 

Use as caixas de papelão para construir com a criança: uma casa de boneca (com 

quartos, cozinha, banheiro, móveis), um campo de futebol, um maravilhoso 

eletrodoméstico (televisão, fogão, geladeira) e tantas outras coisas. 



4 - Trabalhos manuais 

Com farinha, água, sal, azeite e vinagre misturados pode-se fazer a própria 

massinha de modelar. Aplicando corante comestível, dá para deixá-la da cor de sua 

preferência e criar personagens dando a eles nome e vida.  Depois você poderá criar 

animais, frutas, objetos e até mesmo histórias. Nessa brincadeira estamos estimulando 

a coordenação motora fina, a criatividade, oralidade, concentração e a socialização. 

 

5 - Mini Chef de cozinha 

Vamos fazer um bolo em família?  Esta é uma ótima oportunidade para a criança 

trabalhar sequências de tarefas, noções de quantidades, trabalhar os sentidos e ampliar 

o seu vocabulário através da nomeação dos ingredientes e dos utensílios. 

 

6 - Faz de Conta 

Aproveite o fim do dia para Brincar de faz de conta. Comece a atividade dizendo 

“Faz de conta que sou...”  (um policial, professora, médica...). Explique o que usam, onde 

trabalham, o que costumam fazer, objetos que usam mais no seu dia a dia, descreva um 

dia desses profissionais, você poderá envolver brinquedos nessa história. 

 

7 - Atividades ao ar livre 

Pelo menos uma vez ao dia procurar desenvolver atividades motoras ao ar livre, 

tais como: andar de bicicleta, correr, saltar, caminhar. Assim como as atividades 

cognitivas essas também são de extrema importância para o desenvolvimento da 

criança. 

 

 

É importante ter em mente que, se o momento atual é estressante para os 

adultos, é ainda mais difícil para as crianças e adolescentes. Como seu sistema cognitivo 

e emocional ainda está em desenvolvimento, a forma que enfrentarão esse período 

dependerá em grande parte da conduta e manejo dos pais. 

Gostou dessas ideias? Semana que vem irei dar algumas sugestões de atividades 

para as crianças maiores. Espero que vocês consigam transformar esse momento em 

boas lembranças, fortalecendo assim ainda mais os laços familiares.  
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