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Qual importância social você acha que 
possui os jogos?

Para a cultura de um povo qual a 
importância da tradição?

Qual nosso papel sociocultural para 
nossa cidade?



• Como celebrar

• A palavra de ordem é brincar. Entre outras atividades pode-se:

• Jogar jogos tradicionais ao ar livre

• Brincar em parques infantis

• Reunir pais, filhos e avós nos mesmos jogos

• Incentivar brincadeiras nas escolas

• Pegar nos brinquedos de criança

• Fazer um piquenique com as crianças
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• Independentemente do local onde você esteja, basta apenas desejar fazer
parte desta ciranda de pessoas conectadas ao mesmo objetivo: promover
a consciência sobre a importância do brincar para todos os cidadãos.

• Seja você também um voluntário nesta jornada em defesa de um dos
direitos mais preciosos da infância!
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• Ago 11 DOM

• Dia de Brincar na Areia

• Jun 29 SÁB

• Dia Internacional da Lama

• Abr 01 SEG

• Dia das Mentiras - 1º de Abril
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https://www.calendarr.com/portugal/dia-de-brincar-na-areia/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-da-lama/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-das-mentiras/


https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/prova/inep-2015-enem-exame-nacional-do-
ensino-medio-prova-azul-segundo-dia

Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo
qual passou um tipo de brincadeira.

Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o(a)
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a) caráter competitivo que se assemelha às suas origens.

b) delimitação de regras que se perpetuam com o tempo.

c) definição antecipada do número de grupos participantes.

d) objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam.

e) possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada.
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Gabarito da questão: Opção E

As amarelinhas foram reinventadas por crianças, a partir do
exercício realizado por soldados.
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Jogo com um caráter lúdico e pedagógico que possibilita ao aprendiz desenvolver o
raciocínio, as estratégias para solucionar problemas, compreender as técnicas do
jogo e aprender noções de cálculos.

a) Amarelinha
b) Xadrez
c) Futebol
d) Matemática
e) Geometria
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Arte que propicia a desinibição, comunicação e expressão, capacidade de
raciocínio lógico e o contato com a cultura e a história.

a) Musica
b) Teatro
c) Dança
d) Livros
e) Quadros
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Os jogos para serem eficazes de fato devem ser:

a)Lúdicos.
b)Escolhido pelas crianças.
c)Escolhido por adultos.
d)Complexos.
e)Estudados e escolhidos por pais, professores e educadores.
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Primeira cidade do Brasil a ter o "Dia do Brincar" como lei municipal. O evento
foi incluído no calendário oficial do município através do projeto de lei de
autoria do vereador José Carlos Porsani, aprovado pela Câmara Municipal em
2008.

•Araraquara
•Americana
•São Paulo
•Rio de Janeiro
•Salvador
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