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Prontos, preparados... 
Vamos brincar!

As crianças 
precisam ser 

incentivadas 
a participar de 

atividades que, além de entretê-las, 
estimulem mais sua criatividade. E é 

responsabilidade dos adultos promover 
esses espaços de recreação. 

Aqui, um teste sobre atitudes 
relacionadas  ao brincar, destinado 

àqueles que compartilham o 
dia a dia das crianças. 

As alternativas lúdicas propostas às crianças devem estar 
orientadas para promover sua recreação, mas 
fundamentalmente seu desenvolvimento integral como 
indivíduos. 

Com o objetivo de avaliar a intervenção de adultos na geração 
de opções, tempos e espaços para brincar; se estes são 
apropriados e como podem estimular a criança, este teste pode 
ser útil. 

Para completá-lo, você deve escolher uma opção para cada 
uma das perguntas a seguir, somar os pontos e localizar a 
resposta correspondente na tabela. 

A proposta é saber mais sobre o universo lúdico e projetar a 
melhor alternativa para acompanhar as crianças em seu 
caminho de aprendizagem através da recreação. 

1
Se você está sozinha com seu filho e precisar 
cozinhar, decide... 

a) Não cozinhar se não houver mais ninguém para
cuidar dele.

b) Levá-lo à cozinha para brincar na mesa ou no
chão.

c) Deixá-lo jogando sozinho na sala.

2
Em um passeio com a criança: 

a) Normalmente não leva o seu filho para passear,
a menos que seja necessário.

b) Segura firmemente a mão da criança para não
se afastar dela.

c) Deixa a criança andar e se movimentar sozinha
se o lugar for tranquilo e seguro, para que ela
possa brincar e investigar.

3
Em atividades diárias com a criança, como banhos 
ou refeições... 

a) Aproveita a oportunidade para criar um
momento, conversar com ela, cantar uma canção,
contar uma história, fazer uma carícia...

b) Acontecem discussões sobre quem é
responsável por fazê-las, pois são necessárias,
mas desagradáveis.

c) Faz as atividades o mais rápido possível para
ter tempo de brincar com ela.

4
Ao comprar um brinquedo... 

a) Não procura por lançamentos, porque considera
que a criança pode se divertir com qualquer coisa.
Presta atenção ao preço.

b) Pensa em alguns, dependendo do que a criança
faz ou o combina com os brinquedos que constrói
para ela.

c) Procura sempre as melhores marcas, pois são
aquelas que oferecem confiança e sabe que as
crianças gostam.

Dibujo de una nena saltando feliz.

Acompaña ilustración de un lapicera apoyada sobre papeles escritos.
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tabela de respostas

1 a 14 pontos
Você atende ao desenvolvimento da 
criança, mas é provável que possa imaginar 
muitos momentos diferentes de brincadeira 
com ela. Assim, poderá avaliar a 
importância de incluir atividades lúdicas na 
vida da criança, para que estas tenham um 
impacto favorável no seu desenvolvimento. 

15 a 30 pontos
Você sabe que a brincadeira é importante 
para a criança, por isso a incentiva e a 
estimula, mas você ainda pode encorajar 
essas práticas muito mais. Esforce-se para 
que as crianças sejam as primeiras a 
aproveitar a brincadeira. 

31 a 40 pontos
Brincar é fundamental para você, envolve-se 
e participa muito das experiências que 
compartilha com as crianças. A atitude 
lúdica é algo que se constrói e cresce todos 
os dias. Continue a cultivá-la para que a 
criança cresça feliz e saudável. Você sentirá 
muito orgulho.

Acompañando los resultados del test tenemos la ilustración de un niño que lleva, en sus brazos, un lápiz y una goma de borrar gigantes.
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