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Corre cutia  



O que dizem as crianças sobre os jogos? 

 

“Eu gosto muito das brincadeiras, porque as atividades ao 

ar livre são muito legais. E eu aprendi que nós devemos 

esperar a nossa vez de jogar, devemos respeitar os 

amigos, não gritar com o colega” (Samuel Luiz Fonseca, 8 

anos). 

 



Barra manteiga  



“Essa ideia da tia Marilene e da tia Vânia de brincar foi 

espetacular e o objetivo, que era se divertir e aprender, 

deu certo” (Mariana, 8 anos). 

 

“Acho que estas brincadeiras devem acontecer sempre, 

porque os alunos podem se divertir muito e aprender 

também” (Daniel, 9 anos).  

  



João Carlos , 8 anos: “Eu gostei muito das brincadeiras, 

porque participar de brincadeiras é muito divertido e até 

aprendemos com elas. Eu adoro os desafios das 

brincadeiras”. 

 

Ana Luiza, 9 anos: “Eu achei legal as brincadeiras e 

percebi que precisamos da união para brincar, viver e 

respeitar uns aos outros”. 

 



Macaco disse  



Luana de 9 anos: “Achei legal as brincadeiras, porque eu 

sinto uma alegria quando eu brinco com várias pessoas”. 

 

Para Anna Luiza, de 8 anos: “Sempre que brinco de barra 

manteiga posso tirar uma pessoa que não me agrada 

muito. Macaco disse, eu gosto porque temos que ter muita 

atenção. O Corre cutia ajuda a gente a acelerar e se 

divertir. Na Amarelinha a gente pula, se diverte e aprende 

os números”. 



Amarelinha  



“A brincadeira não é só uma forma de se divertir, mas 

também é uma forma de aprendizagem. E é isso o mais 

importante, por isso este momento deve se chamar Brinca 

e Aprende” (Maria Elisa, 8 anos). 

 

“Só brincando assim que percebi que toda brincadeira 

ensina alguma coisa para nós” (Daniel, 8 anos). 

  



Eu me chamo Maria Eduarda e tenho 8 anos. Eu gostei muito 

das brincadeiras. Foi um jeito de fazer cálculos e nos ajudar 

na matemática. Quando estou jogando me sinto livre que nem 

na sala de aula. 

Barra manteiga: eu sei que gostamos de todo mundo mas 

temos que tira um dos nossos amigos. Corre cutia é um jogo 

que você tem que prestar atenção. Amarelinha, você tem que 

tomar cuidado para não pisar onde está a pedra. Macaco 

disse, você tem que prestar atenção na fala da pessoa.  


