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O projeto “Meus Avos Brincavam do Que?” foi desenvolvido na educação infantil e 

surgiu de uma roda de conversa entre os alunos e a professora. Ao questioná-los o que eles 

costumavam fazer nos mementos de folga, eles responderam que assistiam televisão, jogavam 

bola e brincavam de casinha. Diante desta revelação foi proposto a eles aprender algumas 

brincadeiras que os mais velhos brincavam. Eles gostaram da proposta e quiseram saber quais 

eram estas brincadeiras e como eles iriam aprender a brincar. O projeto teve como propósito, 

resgatar as brincadeiras da época dos mais velhos. Proporcionando o conhecimento e a 

aprendizagem destas brincadeiras. E como objetivo principal conhecer as brincadeiras que os 

seus avôs brincavam quando eram pequenos, aprendendo a brincar assim como eles 

brincavam 

A primeira etapa do projeto foi solicitar a ajuda dos avôs. Pedir aos alunos que 

procurassem os seus avôs para eles ensinar as brincadeiras que costumavam brincar quando 

crianças. A segunda etapa do projeto foi fazer a socialização das brincadeiras enviadas pelos 

avôs. Como ocorreu uma “enxurrada” de brincadeiras foi feita uma seleção, o critério usado 

foi às brincadeiras que mais se repetiam. Foram selecionadas dez brincadeiras e organizadas 

por títulos em um cartaz, para que os alunos pudessem acompanhar a sequência das 

brincadeiras que eles iriam aprender no decorre do projeto. As brincadeiras selecionadas 

foram: Chicotinho Queimado, João Grilo, Senhor Vaqueiro, Pobre e Rica, Passa Anel, Boca 

de Forno, Bebé quer Pão, cobra cega, cantigas de roda (seu Juquinha, mulher rendeira) 

brincadeiras de faz de conta (casinha, fazendinha, bonecas, carrinhos. Após aprenderem todas 

as brincadeiras selecionadas, todos os alunos da Educação Infantil vieram no mesmo horário 

ao pátio da escola brincar, só que de forma mais espontânea, pois não estavam mais 

aprendendo, estava brincando como se as brincadeiras já fizessem parte de suas vidas há 

muito tempo. Em seguida organizamos os cantinhos, cada aluno escolheu o cantinho que 

queria ficar, encerraram à tarde de brincadeiras com o brincar de faz de conta, não 

especificamente com os brinquedos que os avôs brincavam, porém com o mesmo significado 

com a mesma emoção 

O projeto “Meus Avos Brincavam do Que?” contou com a alma dos adultos e a 

simplicidade das crianças, simples assim, porém a riqueza de valores e conhecimentos 

contemplados nele será para sempre lembrados por todos que contribuíram para que tudo 

desse certo. 

 


