
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTIMULAM O DESENVOLVIMENTO 
 

Por meio das brincadeiras, as crianças desenvolvem habilidades que as 

acompanharão para o resto de suas vidas. Aspectos sociais, culturais, 

afetivos, físicos e cognitivos são importantes para formar a personalidade 

da criança. 
 

ESTIMULAM A CRIATIVIDADE 
 

Colorir, representar papéis de personagens de histórias, criar objetos com 

massinha, pintar… Essas atividades colaboram para que a criatividade seja 

despertada trazendo grandes benefícios para o desenvolvimento das 

crianças. 

 

INCENTIVAM A SOCIALIZAÇÃO 
 

Através das brincadeiras as crianças terão convívio com outras crianças, 

ou até mesmo com adultos. A socialização é importante para que os 

pequenos tenham noção de convivência além de aprenderem a dividir ou 

compartilhar, sejam ideias ou brinquedos. 

 

PERMITEM QUE AS CRIANÇAS SE EXPRESSEM 
 

As crianças se expressam através de jogos e brincadeiras sejam no 

vocabulário usado, nos gestos e é até possível termos um vislumbre da 

forma como as crianças encaram o mundo e as situações que vivem. 

 

FAZEM BEM PARA A SAÚDE 
 

Crianças que fazem atividades em espaços verdes apresentam um melhor 

funcionamento cerebral, menos sintomas de hiperatividade e déficit de 

atenção além de não correrem o risco de se tornarem obesas devido às 

atividades físicas de correr e pular. O lazer num espaço com muitas 

plantas também causam um efeito relaxante, o que torna as crianças mais 

tranquilas. 

Fonte: Revista Planeta Kids. Edição 26 – 2015/2016. 

O tempo que as 

crianças gastam 

brincando pode parecer 

“bobeira”, mas faz com 

que elas desenvolvam 

habilidades 

indispensáveis, que vão 

preparando o cérebro 

para os desafios da 

vida. 

Brincadeiras livres e 

sem compromisso, 

além de serem 

prazerosas, são 

responsáveis por 

desenvolver a lógica, a 

criatividade e até os 

relacionamentos com 

outras pessoas. 

Quando a brincadeira é 

realizada entre pais e 

filhos, tais atividades 

possibilitam uma 

interação que fortalece 

o vínculo afetivo. 

As brincadeiras são 

muito importantes 

nesta fase da infância 

para que a criança se 

torne um adulto 

criativo e bem-

sucedido. 


