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Vocês já pararam para pensar como o 
brincar está presente em nossos dias?

O Bernardo, estudante do 1º ano D, e o 
Tiago, estudante do 1º ano C, da Eseba vão 
compartilhar as brincadeiras que eles mais 
gostam de experienciar em casa e na escola!

A brincadeira é um momento mágico! A 
partir do brincar a criança naturalmente se 
expressa, expõe suas percepções e senti-
dos sobre o mundo em que vive. O brin-
car possibilita a interação, o compartilhar da 
fantasia, a construção de relações afetivas e, 
também, o aprender com as diversas lingua-
gens que estão presentes no momento da 
brincadeira.

Os brinquedos e as brincadeiras são má-
gicos porque nos levam a vários lugares, nos 
permitem vivenciar inesgotáveis experiên-
cias com o corpo, com o movimento, com a 
imaginação, arriscar com os ritmos e brincar 
com as palavras.

O brincar nos convida a....

E você, o que sente quando brinca ou 
quando participa de uma brincadeira?

O Bernardo gosta muito de brincar! Em 
todas as oportunidades ele dá seu jeitinho 
para inventar algo e começar uma brinca-
deira! Vamos conhecer como Bernardo e 
a sua família vivenciam o “brincar” em seus 
dias?

A Débora, mãe do Bernardo, fala sobre 
o que o Bernardo mais gosta:
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“Bernardo é apaixonado por praia e tudo que
envolve submarino, barcos, castelo de areia.”

“Criando castelos de areia”
(Débora, mãe do Bernardo)
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“Navegando em um barco” 
(Débora, mãe do Bernardo)

“Brincando de festa no fundo no 
mar” (Débora, mãe do Bernardo)

“Brincando de cozinhar” 
(Débora, mãe do Bernardo)
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Bernardo em outros espaços na Eseba/UFU
Na escola (Eseba/UFU), Bernardo também se diverte e entra no mundo do brin-

car com muita imaginação:
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Também convidamos o Tiago e sua família para compartilhar conosco seu mundo 
das brincadeiras! Tiago demonstra muita alegria nos momentos de brincar, embarca 
na fantasia e inventa momentos legais com seus personagens favoritos, o Sonic e o 
Homem-Aranha!

Tiago pintando e se encantando com as criações!

Tiago com  blusa e balões que 
representam um de seus 
personagens favoritos: 

homem-aranha!
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Na Eseba/UFU, Tiago também aproveita todos os momentos para brincar, imagi-
nar e se divertir!

Viram só quantas brincadeiras divertidas o Bernardo e o Tiago nos apresentaram? 
Que tal se inspirar nas ideias deles para experimentar essas brincadeiras e criar 

formas novas de brincar?
E aqui vai uma sugestão... tentem, no momento da brincadeira, vivenciar diversas 

sensações e movimentos. Será uma experiência incrível!

Tiago em outros espaços na Eseba/UFU:

Brincando de construir uma roda-gigante com blocos magnéticos!

Brincando de construção com lego e criando histórias com personagens infantis!
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Tiago, 6 anos, Eseba/UFU, 1º ano

Sou o Tiago, aluno do 1º ano C, tenho 
6 anos. Gosto de brincar com o meu 
Sonic, de estudar na minha escolinha 
Eseba/UFU. Em casa, gosto de tomar 

banho, trocar de roupa e ajudar a ma-
mãe. (Tiago e sua família)

Bernardo, 6 anos, Eseba/UFU, 1º ano

Eu sou o Bernardo Armond e tenho 6 
anos. Eu gosto muito de brincar, princi-

palmente com brincadeiras de “faz
de conta”, criar histórias, cozinhar e fa-
zer pratos diferentes. Gosto também de 
brincar de submarino e barcos! Eu amo 

a praia e o mar e adoro fazer várias
brincadeiras lúdicas sobre esse tema. 

(Bernardo e sua família)


