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Diversão garantida nas férias

Com a chegada das férias escolares, 
as crianças ficam com mais tempo li-
vre e cheias de energia. Os pais, avós 
ou outros responsáveis por cuidar da 
garotada nesse período têm de apos-
tar na criatividade para entretê-los. 
Quando o assunto é diversão, Aline 
Regina Rech Gass, 32 anos, e a filha 
Manuela, cinco anos, têm várias op-
ções de atividades e brincadeiras. Entre 
os jogos favoritos da pequena está o 
da memória, mas mãe e filha também 
brincam de jogo da velha, de varetas 
e quebra-cabeça. 

De acordo com a neuropsicopeda-
goga Graziela Maria Lazzari, brincar 
nada mais é do que socializar o que 
se sabe, vivenciar e experimentar 
possíveis e variadas situações que 
contribuem para uma aprendizagem 
significativa. “E o melhor de aprender 
brincando é a diversão, é poder tentar 
de novo e de novo, equilibrando seus 
conceitos e consolidando sua própria 
estratégia e versão dos fatos”, explica. 
Dessa forma, Aline conta que através 
dos jogos e brincadeiras consegue 
passar diversos ensinamentos para 
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Em Santa Cruz do Sul, a op-
ção para as férias pode ser 
a oficina de costura Moda 
Barbie, para crianças de sete 
a 12 anos. Os encontros vão 
ocorrer nos dias 18, 19, 23, 24, 
25 e 26 de julho, das 14 às 16 
horas, na sala infanto-juvenil 
da Biblioteca Pública. Para 
participar, a matrícula deve 
ser efetivada na Biblioteca 
Pública, na rua Coronel Oscar 
Jost, 1551, no térreo do Centro 
Administrativo, em frente ao 
Ginásio Poliesportivo.  

OFICINA DE COSTURA
MODA BARBIE

Cozinhar
Incluir as crianças nessa ati-
vidade a torna mais especial. 
Vale preparar prato temático 
e até levar os pequenos para 
comprar os ingredientes.

Jardinagem
Que tal colocar os pequenos 
em contato com a natureza? 
Uma boa dica é plantar uma 
flor ou árvore e acompanhar 
seu desenvolvimento. 

Origami ou dobradura
Essa é uma boa pedida para 
os dias de chuva. Além disso, 
o origami e a dobradura aju-
dam a desenvolver as habili-
dades manuais das crianças.

Piquenique
Nos dias ensolarados, esse pro-
grama vai divertir as crianças, 
além de ser um momento para 
relaxar em meio à natureza e 
provar delícias gastronômicas.

Acampar
Vale dentro e fora de casa. 
O objetivo é se sentir em um 
acampamento, com direito 
a violão, marshmallow e até 
uma fogueira de mentira.

Brincadeiras com bola
Seu filho quer chamar os 
amiguinhos para brincar? Uma 
opção bacana são os jogos 
com bola, como queimada e 
caçador.

Pista de obstáculos
Monte seu próprio circuito 
com pula corda, cadeiras, 
mesa e almofadas, o que 
você encontrar e que possa 
servir de obstáculos. 

Bolhas de sabão
Você pode adaptar alguns 
materiais como arames, bar-
bantes e cordas para fazer 
bolhas gigantes e minúsculas 
ao ar livre com as crianças.

Manuela, esses que aos poucos vão 
fazer parte da sua formação como ser 
humano também. “Ela sabe que tem 
que respeitar as regras, esperar a sua 
vez de jogar e que é preciso guardar os 
joguinhos e brinquedos”, revela a mãe. 

E para elas, vale apostar na criativi-
dade na hora de brincar. A exemplo, 
alguns dos brinquedos que divertem 
Manuela, ao invés de serem compra-
dos, são confeccionados por mãe e 
filha com materiais reciclados, como o 
bilboquê. Sua adaptação do brinquedo 
consiste em uma bola ligada por um 
cordão a uma garrafa pet (cortada). 
Assim, o objetivo é jogar a bola para o 
alto e tentar encaixá-la dentro da pet. 
A neuropsicopedagoga aconselha os 
pais a apostarem em atividades que 
façam das férias um momento para 
experimentar coisas novas e de opor-
tunizar vivências. Segundo ela, as op-
ções podem ser exercícios físicos ao ar 
livre, como caminhada e pedalada ou 
atividades de colorir, recortar e criar 
suas próprias brincadeiras. 

Se os jogos fazem parte da vida de 
Manuela, a pintura e o desenho tam-
bém são formas de diversão. Entre 
as ilustrações favoritas, um cenário 
completo com casa, flores, borboletas 
e nuvens no céu. Além disso, se for pra 
escolher uma atividade ao ar livre, ela 
não esconde sua favorita: jogar vôlei. 

Nessa brincadeira, na qual Manue-
la também envolve o pai e os avós, a 
aprendizagem vem junto. Segundo a 
mãe, elas se divertem com jogos de 
adição e subtração, no qual a pequena 
pode contar nos dedos os números 
e calcular. Nesse sentido, Graziela 
salienta a importância de estimular 
as crianças a aprenderem por meio 
do brincar. “Toda forma de interação, 
sejam livres ou orientadas, sempre 
estimulam o desenvolvimento motor, 
linguístico, de percepção espacial, 
emocional, raciocínio lógico, expressão 
oral e aquisição de autonomia”, afirma. 
Ao lado, a profissional compartilha 
algumas atividades criativas para ex-
plorar com a criançada nessas férias.
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Manuela adora brincar de jogo da memória com a mãe, Aline


