
Proposta 8



Combinados 
iniciais 

1. Converse com a criança sobre as 

atividades do dia: o que farão e de que 

forma, de acordo com as orientações 

gerais (organização da rotina, 

combinados, calendário, etc.) 

2. Prepare-se para ler a história em 

quadrinhos de Maurício de Souza, NICO 

DEMO em: QUADRO.

3. Comente que vocês irão ler juntos e 

tentar entender, porque é uma história 

engraçada.
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Conversa após a 
leitura

1. Converse com a criança sobre suas 

impressões a respeito da história em  

quadrinhos: QUADRO.

2. Questione sobre o final: por que Nico 

Demo foi embora com o quadro na mão, 

sem pendurá-lo, já que essa era sua 

vontade desde o início?

3. Pergunte se ela gostaria de contar a 

história em voz alta para alguém da 

família (mesmo que seja por chamada de 

vídeo).



Dica de 
preparação para

 o 
Desafio do Dia 

Vocês irão observar obras de arte em que 

estão retratadas algumas brincadeiras 

tradicionais. A ideia é que olhem 

atentamente e brinquem de inventar um 

título para cada uma… 

Ao final, caso tenham interesse em saber o 

nome real da obra, essa informação estará 

na última tela...
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Conversando 
sobre o 

desafio... 

E aí? 

Muitas ideias de nomes para as obras?

Converse com a criança a respeito do que 

o artista retratou em suas telas:

- Qual delas mais chamou a sua atenção?

- Você já brincou de alguma dessas 

brincadeiras?  

Aos pais: Se você costumava brincar 

dessas brincadeiras quando pequeno (a), 

conte para a criança como eram esses 

momentos.

        



Imagem Título Ano 

1 GRUPO DE 
MENINAS 

BRINCANDO

1940

2 RODA INFANTIL 1932

3 MENINOS  NO  
BALANÇO 

1960

4 MOLEQUES 
PULANDO CELA

1958

Todas essas obras são de 
CÂNDIDO PORTINARI, 
reconhecido  artista brasileiro, 
que nasceu no interior de São 
Paulo. Ele adorava pintar 
coisas do nosso país, 
principalmente as 
brincadeiras de que gostava 
quando era criança.  



Hora do 
desafio... 

A ideia é relembrar as brincadeiras 

tradicionais que todos conhecem. Além dessas que 

vimos nas obras, de quais mais se lembram de terem 

brincado? Vamos fazer uma LISTA?

Sugerimos que escreva essa lista ao lado da 

criança com a letra de forma e depois deixe-a 

pendurada em um local da casa em que a criança 

consiga olhar sempre que quiser... E, quem sabe, 

vocês podem consultar em outros momentos para 

seguirem brincando juntos e ampliar o leque de 

brincadeiras conhecidas de seu (sua) filho (a)? 

Mãos à obra!  

        



 Para encerrar...

Escolham uma ou duas 
brincadeiras da lista que construíram 
para se divertirem juntos…

Caso precisem de ajuda nas 
lembranças, colocamos algumas 
sugestões na próxima tela. 

 Vamos brincar?  



MORTO-VIVO

CABRA-CEGA

DANÇA DAS CADEIRAS 

CIRANDA

ESCONDE-ESCONDE

PASSA ANEL

BATATA QUENTE

ELEFANTINHO COLORIDO
 

        

TELEFONE SEM FIO

PETECA

CINCO MARIAS

ESTÁTUA

GATO MIA

DETETIVE

CORRE COTIA

ETC...
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