
 
 

 

 

 

Para as crianças, o brincar é um processo que permite aprender e se divertir. Brincando, elas vivem 

experiências fundamentais. Daí, se interessam em repeti-las e representá-las até criarem regras que 

possibilitem compartilhá-las com colegas. 

Pelo seu caráter coletivo, a brincadeira permite que o grupo se estruture e as crianças estabeleçam 

relações ricas de troca,  

A capacidade de brincar e de se movimentar com tecidos se desenvolve na medida em que acreditamos 
que o papel do professor e da escola é proporcionar às crianças pequenas o contato com determinados 
conteúdos da cultura lúdica e corporal. Incorporar diariamente à rotina das crianças propostas que 
envolvam corpo e movimento, considerando sua importância para o desenvolvimento motor, cognitivo, 
afetivo e social, é muito importante. Além disso, a escola é o lugar que oferece espaço e tempo e reúne 
pessoas para a vivência dessas propostas, uma vez que, para muitas crianças, são poucos os momentos 
fora do espaço escolar destinados às brincadeiras e experiências motoras. A exploração de materiais como 
tecidos possibilita a criação de novas brincadeiras e o trabalho com a coordenação motora fina e grossa.  
Ao brincar com tecidos, a criança explora o espaço físico que a rodeia, desenvolve o raciocínio, a memória, 
a imaginação, a linguagem, a capacidade de liderar, a consciência corporal, a criatividade, a cooperação, a 
interação com um grande número de crianças, e lida com diversas emoções, como medo, frustração, 
alegria e ansiedade. 

Justificativa  

As crianças pequenas adoram brincar com tecidos, sejam pedaços grandes, pequenos, estampados ou 

coloridos, que abrem espaço para várias brincadeiras (cabana, escorrega, história do movimento, coberta 

para enrolar boneca, pedaços de pano para limpar cadeiras e carrinhos, entre outras). 

Sabendo e respeitando o fato de que a linguagem das crianças dessa idade se manifesta por meio do 

corpo, desenvolvi o projeto “Brincadeira com tecido”. Por meio das brincadeiras, elas aprendem novas 

maneiras de se divertir e buscam novos desafios e movimentos e novas experiências. 

Objetivos 

Geral: Ampliar os movimentos corporais, estimular a psicomotricidade e também favorecer a 
compreensão de conceitos trabalhados em sala, tais como suavidade, colaboração, amizade e 
generosidade. 

Específico: Praticar e adquirir competência, confiança e autonomia.   . 

Conceitual: Estimular o desenvolvimento da afetividade e incentivar o convívio com o outro. 

Atitudinal: Organizar os espaços. 

Procedimental: Explorar a expressão oral e corporal por meio das brincadeiras 

 

Projeto “Brincadeira com Tecidos” 

Professora: Flávia Medrado 
Turma: Infantil I 

 



 
 

                          

 

    

  

          

 


