
9 brincadeiras com arte 
 para se divertir na 

Semana Mundial do Brincar
De 21 a 29 maio de 2022.



Brincar é essecial para
uma infância saudável!

Aproveite e divirta-se!
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As brincadeiras tem papel fundamental no
desenvolvimento das crianças. Através do

brincar, elas aprendem, interagem,
desenvolvem a coordenação motora e as

habilidades cognitivas, que são essenciais
para um desenvolvimento saudável. 

 
As brincadeiras também podem ajudar no

reconhecimento de sensações e sentimentos,
inclusive na relação com a família e

responsáveis.
 

Neste E-Book disponibilizamos 9 ideias de
brincadeiras com arte para colocar a mão na

massa e usar a imaginação.
 

É só imprimir e usar a criatividade!
 

É uma boa oportunidade para as crianças se
desconectarem das telas e a família curtir

bons momentos juntos.
 
 



Sobre nós
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Samantha Valdívia
 

Jornalista e Professora
 

Educadora bilíngue desde 2015,
atuando diretamente com

crianças.
 

Sou a favor de uma criação com
respeito e conexão entre pais e

filhos. 
 

Produtora de conteúdo no
@meumundoinfantil

 
 

Renata Sudré

Arquiteta e Arteterapeuta
 

Acredito na arte e o brincar
como forma de expressão. Crio
recursos lúdicos com foco na
diversão, interação familiar,

autoconhecimento e
desenvolvimento de habilidades
sociais, motoras, emocionais e

cognitivas.
 

Idealizadora do
 @kitvamosbrincar e @vives.art

 



1 brincadeira por dia
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ARTE E COLAGEM1. 2.PINTURA DIRECIONADA
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3.ARTE E OBSERVAÇÃO

4.JANELA CRIATIVA 5.ARTE COM ELEMENTOS
    DA NATUREZA

 6.ARTE COM LINHAS

7.ARTE COM FORMAS 8.COMPLETE A ARTE  9.ARTE COM TINTA

quadrado     círculo    

    triângulo        retângulo
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 ARTE E COLAGEM1.

Nesta brincadeira o objetivo é você recortar papéis coloridos, de
revista ou jornal e colar dentro dos balões.
 Vale usar a imaginação e criatividade. Boa diversão!
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2. PINTURA DIRECIONADA

Vamos brincar de colorir? Pegue lápis ou giz de cera e separe as
cores indicadas abaixo. Agora é hora de pintar o bolo de acordo
com a cor correspondente ao número.

1 - MARROM
2 - ROSA
3 - AMARELO
4 - LARANJA
5 -VERMELHO

1

2

3

4 5
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3. ARTE E OBSERVAÇÃO

Nesta brincadeira use toda sua atenção.  Observe bem a imagem
e faça o que pede na legenda abaixo. São muitos animais, mas
atenção, faça somente o que está pedindo nessa atividade, ok?!
Legenda:
Pinte as girafas de amarelo, macacos de marrom, as tartarugas
de verde e os leões de laranja.
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4. JANELA CRIATIVA
Chame sua família ou um responsável e olhe pela janela. O que
você consegue ver? Fale em voz alta tudo que está observando e
depois use a janela abaixo para desenhar o que você viu. Não vale
olhar de novo, tem que usar a imaginação e desenhar o que
conseguiu memorizar, ok?
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5. ARTE COM ELEMENTOS DA NATUREZA

Hora de passear ao ar livre e recolher alguns elementos da
natureza. Não vale arrancar, pegue o que já está no chão, ok?
Pode ser folhas, flores , gravetos e o que conseguir encontrar da
natureza. Depois cole no desenho abaixo e crie sua própria
árvore natural. 
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6. ARTE COM LINHAS
Cole barbante sobre  as linhas tracejadas ou contorne  com
canetinha/lápis. Depois, pinte os espaços internos de forma bem
colorida. E para finalizar, faça uma rabiola para a pipa, use sua
imaginação!
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7. ARTE COM FORMAS

Faça um desenho utilizando as formas geométricas abaixo. 
Se precisar, use mais de uma vez, e depois pinte bem colorido.

quadrado     círculo      triângulo        retângulo
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8. COMPLETE O DESENHO

O que falta no desenho abaixo?  Use sua imaginação  e complete
de forma bem criativa, depois pinte com muitas cores.
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9. ARTE COM TINTA

Chegamos na última atividade, prepare um cantinho para
pintura com tinta. Use um pincel, o dedo ou cotonete para colorir
o trem. Divirta-se!



A arte é uma forma de expressão e desenvolve habilidades
como concentração, atenção e imaginação, importantes

para o desenvolvimento de todo ser humano.
 

Esperamos que tenha se divertido!
 

E agora?
 

Use a #smb2022 e poste suas artes nas redes sociais, marque
@kitvamosbrincar e @meumundoinfantil. 

 
Vamos adorar ver como ficou!

 
 

Se gostou do conteúdo, divulgue e compartilhe para
levarmos arte para toda parte!

 
Com carinho, 

 
 
 
 
 

Samantha e Renata
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COMO FOI BRINCAR COM ARTE NESSES 9 DIAS?


