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Brincando na quarentena: passos para a estimulação 

2ª Parte – Continuação 

 

Se estimular os mais pequenos é um desafio, os mais crescidos não ficam atrás. 

Pensando nisso seguem agora algumas ideias para que possamos dar continuidade na 

estimulação, tornando o isolamento social favorável ao desenvolvimento físico, 

cognitivo, e emocional da criança e da família. 

 

1 - Jogo de Palavras 

Jogue em família o famoso “STOP” (com as categorias nomes, frutas, animais, 

objetos, profissões, cores e países). Esse jogo é ótimo para trabalharmos vocabulário, 

conhecimentos gerais e específicos, concentração e memória. 

 

2 - Incentive-os a ler e escrever 

Escrever e ler é de extrema importância para a estimulação, mas muitas vezes é um 

desafio para as crianças com dificuldades de aprendizagem, gerando assim uma certa 

resistência. Logo, veja algumas ideias para que esse processo não se torne tão sofrido 

nesse período. Você poderá pedir para sua criança:  

Na escrita: 

❖ Escrever os pontos positivos e negativos da quarentena; 

❖ Escrever metas a serem realizadas quando tudo isso acabar; 

❖ Escrever um e-mail para uma pessoa que ela goste muito; 

❖ Escrever a lista de compras do supermercado; 

❖ Escrever a rotina do seu dia a dia para se organizar melhor; 

❖ Escrever uma receita deliciosa e compartilhar; 

❖ Escrever sobre o que mais sente falta da escola. 

 

Na leitura:  

Nenhuma história acaba com o fim da leitura. Desta forma é possível 

explorarmos ainda mais os conhecimentos adquiridos da seguinte forma: 

✓ Brincadeiras: se a história lida era de um mágico, que tal mostrar para a criança 

uma mágica, para que ela possa compartilhar depois com a família. 



✓ Colagens: a história agora será reproduzida através de colagens, use a 

criatividade, revistas velhas, jornais, materiais recicláveis, folhas, tudo poderá 

fazer parte da sua obra de arte. 

✓ Desenhos: muitos vão adorar reproduzir a parte favorita da história através de 

um lindo desenho. 

✓ Teatro: O teatro é ótimo para o desenvolvimento da criatividade. Convide seu 

pequeno a representar seu personagem favorito. 

✓ Final Diferente: Ótima oportunidade para fazer a criança refletir e criar um final 

diferente para a história lida, isso vai aflorar sua criatividade e imaginação. 

 

 

Por último que tal fazerem uma história juntos? Os maiores poderão ser os escritores 

e os menores os ilustradores do livro, uma ótima forma de envolver toda a família de 

uma forma muito prazerosa, fortalecendo ainda mais os vínculos em casa. 

Espero que todos consigam agregar momentos inesquecíveis nesse período, mesmo 

no meio de tantas dificuldades que estamos enfrentando. 
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