
 

 

 

PSICOMOTRICIDADE 

 

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 

A Psicomotricidade é uma ciência que busca a conexão entre os aspectos emocionais, cognitivos e 

motores, aspectos estes essenciais para toda e qualquer aprendizagem da criança e do adolescente. 

Você sabia que muitas brincadeiras da nossa infância são ótimos recursos para trabalhar as áreas 

psicomotoras da criança? 

Segue abaixo algumas sugestões de brincadeiras que você pode fazer com seu filho. Além de estimular 

as áreas psicomotoras, é uma ótima oportunidade para vocês passarem um tempo juntos, fortalecer o 

vínculo, relembrar e compartilhar com ele um pouco sobre a sua infância. 

Algumas brincadeiras tradicionais: 

 

1. Escravos de Jó 

Crianças sentadas no chão em círculo ou ao redor de uma mesa; um objeto 

(pedrinha, caixa de fósforos ou sementes). As crianças cantando a música, enquanto 

passam o objeto de uma para outra, no sentido dos ponteiros do relógio. Quem erra 

cai fora. Os últimos dois serão os vencedores.  

Escravos de Jó, Jogavam caxangá, Tira, põe, Deixa ficar, Guerreiros com guerreiros, Fazem zigue-

zigue-zá, Guerreiros com guerreiros, Fazem zigue-zigue-zá 

 

2. Morto-vivo 

Um jogador fica em pé, de frente para o grupo. Ele dará dois comandos: “Vivo!” – e todos 

devem ficar em pé – ou “Morto!” – todos se agacham. Quem erra o comando, sai do jogo. 

O participante ficar até o fim é o vencedor.  

 

 

3. Estátua 

Você coloca uma música e as crianças começam a dançar. Num determinado 

momento, você abaixa o som e gritar “Estátua!”, todos devem ficar parados. Quem se 

mexer por último ganha o jogo.  

 

 



 

 

 

4. Amarelinha 

A mais tradicional é aquela feita no chão com auxílio do giz em que são desenhados 

espaços com números de 1 a 10. Cada criança deixa uma pedra em um número e sai 

pulando, alternando os dois pés e um só pé, sem pisar no número em que está a 

pedra.  

 

5. Peteca 

Para jogar, basta bater no fundo da peteca e arremessá-la para quem estiver na roda. Marca ponto 

quem não deixa a peteca cair! A peteca pode ser feitas com materiais de sucata: faça uma bola com 

papel ou jornal e a envolva numa sacola plástica.  

 

6. Pular corda 

Sozinho ou em grupo, dá para brincar de várias formas e até inventar 

competições. Uma das formas mais conhecidas é a seguinte: Dois alunos batem a 

corda e outro(a) pula. Durante a execução da brincadeira os batedores vão cantando “um 

homem bateu na minha porta eu abri, senhoras, senhores, põe a mão no chão; 

senhoras, senhores, pule de um pé só; senhoras, senhores, dê uma rodadinha e vá pro meio da rua”. 

Ao final, o pulador deve sair da corda sem errar. 

 

7. Passa anel 

Os jogares devem sentar em fila e juntar suas mãos, palma com palma.  O 

passador da vez fará o mesmo com a sua mão, porém, dentro delas estará 

uma anel. Ele vai passando a sua mão entre as mãos dos outros jogadores, 

deixando, discretamente, o anel em uma delas. Então, pergunta a um dos jogadores 

com quem está o anel. Se o jogador acertar, é o próximo passador.  

 

8. Esconde-esconde 

Uma criança tapa os olhos enquanto as outras se escondem. Ao terminar de contar até 10, a criança 

sai procurando os colegas. Quando encontra alguém, os dois saem correndo para chegar até a base. 

Se o escondido perde, ele conta na próxima rodada. 

 

Bom divertimento! 
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