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BRINCADEIRAS INFANTIS NA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ FREIRE 

Professora Áurea Maria da Silva 
Professora 2º Ano Ensino Fundamental 
Escola Estadual Professor José Freire 

Maria Regina da Silva Lopes (orientadora de Estudos) 
Juiz de Fora/MG 

 

No dia 18 de novembro de 2014, na aula de educação física, da turma do 2º ano do ensino fundamental, da Escola Estadual 

Professor José Freire, as crianças aprenderam duas brincadeiras. 



“Corre Cutia”: As crianças brincaram no pátio da escola e aprenderam sobre essa brincadeira de roda e o jeito de brincá-la. 

As crianças, um grupo de doze alunos, sentaram-se em círculo e uma delas, escolhida pelo grupo, tinha que correr ao redor 

do grupo com uma bola na mão, enquanto os outros cantavam a música da brincadeira – conforme segue abaixo. 

Corre cutia de noite e de dia 
Debaixo da cama da dona Maria 
Corre cipó na casa da avó 
Eu tenho um cachorrinho chamado Totó 
Ele é bonitinho de um lado só 
É um, é dois, é três, acabou sua vez 

Quando a música acabava o aluno que estava com a bola tinha que colocá-la nas costas de um colega, depois deveria fugir 

para não ser pego pelo seu escolhido e ainda sentar-se no lugar dessa criança. Quando a criança não tinha sucesso na sua 

fuga ou não conseguia chegar no lugar determinado, então devia pagar uma “prenda”, como, por exemplo, imitar algo, dançar 

ou cantar. 

 

 

 

 

 

 



 

Na outra brincadeira as crianças pularam corda.  

É uma brincadeira que se pode brincar sozinho ou em grupo. Por exemplo, quando em dupla, as crianças devem amarrar 

uma das pontas da corda em um mastro ou árvore e, assim, um aluno pode bater a corda para que o outro pule. 

Quando o grupo é maior, duas crianças, uma de cada lado da corda, batem para que os demais brinquem. Outra 

possibilidade é pular corda em duplas ou trios, e alguns alunos conseguiram isso. 

Enquanto esperam na fila a sua vez de pular, as crianças cantam músicas com indicações do que aquele que pula deve 

fazer. Por exemplo: 

Um homem bateu em minha porta 

E eu abri 

Senhoras e senhores: põe a mão no chão 

Senhoras e senhores: pule de um pé só 

Senhoras e senhores: dê uma rodadinha 

E vá pro olho da rua 

Ra, re, ri, ro, rua 

Salada, saladinha 

Bem temperadinha 

Com sal, sem sal 



Cebola, coradinha 

Pula dentro, pula fora 

Estica a corda e vai embora" 

Para as crianças, o ganhador é aquele que conseguir pular mais vezes com os pés juntos, sem errar e sem pisar na corda. 

Também deve pular ao ritmo da música e fazer todos os movimentos sugeridos. 

Essas brincadeiras se repetiram por diversas vezes e foi a preferida das meninas. 

As crianças dessa turma sempre sugerem brincadeiras e são bem autônomas, isto é, elas organizam suas brincadeiras sem 

conflitos. 

Enfim, a escola precisa incentivar e resgatar as brincadeiras tradicionais, pois para muitas delas a escola é o único espaço do 

brincar. Essas brincadeiras lúdicas contribuem também para os valores sociais, os quais são essenciais à vida em sociedade 

e o conhecimento físico e cognitivo das crianças. 

 

A seguir algumas fotos que ilustram as brincadeiras: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


