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Olá! Este é o boletim do projeto 
Vamos Brincar! – Audioteatro 
para uma vida saudável.

Nas próximas páginas, vamos 
compartilhar com vocês 
criações, aprendizados, 
resultados e reflexões que 
contam um pouco do que 
aconteceu ao longo de 2021.
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O projeto Vamos Brincar! - Audioteatro para uma vida saudável 
é fruto de uma parceria entre a Sésamo, a Sabiá Educacional e a 
Central Nacional Unimed, beneficiada pela Lei Federal de Incentivo 
à Cultura, que durante o ano de 2021 utilizou a linguagem teatral 
para mobilizar interesses, aprendizagens e novas atitudes 
voltadas ao cuidar e ao brincar saudável.

A iniciativa produziu uma coleção de oito audioteatros abordando 
diferentes temas relacionados à saúde integral, sempre de 
forma lúdica e a partir de histórias vividas pelos personagens 
da Sésamo. Para encorajar e facilitar o uso desses audioteatros 
pelos educadores e pelas famílias, foram desenvolvidos também 
um caderno do educador, vídeos de oficinas criativas, roteiros 
de vivência em família e cards de WhatsApp com dicas e ideias 
de atividades. Todos esses materiais estão disponíveis de forma 
gratuita no site do programa e podem ser utilizados tanto nos 
espaços escolares como nos familiares.

O projeto ainda contou com um curso de formação de educadores, 
oferecido de forma remota às redes de cinco municipalidades 
parceiras: Belo Horizonte, Itu, Mogi das Cruzes, Recife e Rio de 
Janeiro. Por meio de uma plataforma de educação à distância 
e de encontros formativos, educadoras e educadores trocaram e 
construíram novos conhecimentos, além criarem estratégias para 
fortalecer as parcerias entre escolas e famílias e promover o 
cuidar e o brincar como pilares do desenvolvimento infantil.

Áreas temáticas do projeto:

 Consciência do corpo

 Cuidados pessoais

 Alimentação equilibrada

 Atividade física

 Bem-estar sócio emocional

O audioteatro é uma peça teatral em formato de áudio 
que, no caso deste projeto, desperta a curiosidade das 
crianças para o tema dos hábitos saudáveis a partir das 
histórias vividas pelos personagens da Sésamo. Graças 
às novas tecnologias de informação e comunicação, 
essas histórias podem ser facilmente compartilhadas em 
meios digitais, e assim chegar a um número cada vez 
maior de crianças e famílias.

Para garantir a acessibilidade, o projeto também 
produziu versões com linguagem de sinais, 
disponibilizados em uma playlist no Youtube. Até 
hoje, esses audioteatros com acessibilidade já foram 
visualizados mais de 200 mil vezes.

Grover participa de uma 
corrida imitando uma 
galinha e descobre 
o som do coração, 
além de outros sons e 
sensações que o corpo 
usa para se comunicar.

Episódio 1
O nosso corpo fala

Áudio   |   Acessibilidade

A turma da Sésamo aprende 
que somos todos um pouco 
como os instrumentos de 
uma banda: cada um tem o 
seu jeito. E descobre que é 
essa diversidade que torna 
o mundo tão incrível.

Episódio 2
Somos diferentes, 
somos iguais

Áudio   |   Acessibilidade

Elmo e Lola brincam 
de detetive enquanto 
aprendem a 
importância de lavar 
as mãos várias vezes 
ao dia.

Episódio 3
O caso da tinta verde

Áudio   |   Acessibilidade

Beto, Ênio e Lola se 
divertem imitando 
animais e descobrem 
os benefícios da 
atividade física para 
o corpo.

Episódio 4
Se mexer é bom demais

Áudio   |   Acessibilidade

Vamos
Brincar!
Audioteatro para 
uma vida saudável

Conheça os oito 
episódios da coleção

Diálogo  
com a 
BNCC

Mas afinal, o que é 
um audioteatro?

Vamos Brincar! contempla os diferentes 
campos de experiência definidos na Base 
Nacional Comum Curricular

  Promove situações e interações que 
permitem às crianças ampliarem o 
conhecimento sobre si mesmas, sobre 
os outros e sobre a realidade que as 
cerca, bem como a autonomia nos 
cuidados pessoais.
  Encoraja o uso de novas linguagens 
artísticas e o desenvolvimento da 
sensibilidade, da criatividade e da 
expressão das subjetividades.
  Incentiva a observação, a manipulação 
de objetos e a noção de evolução 
temporal.
  Valoriza a escuta de histórias, a cons-
trução de narrativas e o diálogo como 
forma de potencializar o protagonismo 
das crianças na cultura oral.

Elmo e Abby aprendem 
como é divertido brincar 
de corda e aprender 
novas brincadeiras com 
os pais e os avós.

Episódio 5
Dando corda pra 
imaginação

Áudio   |   Acessibilidade

Abby e Come-Come 
ajudam Grover a 
escolher alimentos 
saudáveis para colocar 
em seu carrinho de 
compras.

Episódio 6
Pratos coloridos

Áudio   |   Acessibilidade

Abby faz mágicas 
malucas com seus 
amigos e acaba 
descobrindo como a 
água é importante no 
nosso dia a dia.

Episódio 7
Água, uma grande 
companheira

Áudio   |   Acessibilidade

Grover cria um museu 
diferente onde aprende, 
com seus amigos Elmo 
e Abby, a reconhecer 
e expressar diferentes 
emoções.

Episódio 8
O museu do Grover

Áudio   |   Acessibilidade

https://sesamo.com/pt-br/vamos-brincar-audio-teatro-/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pJmXStKYC1M&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=2RTUEOKlWgo&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ln2w_N05pLk&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Xo8sBD8BknE&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QbMjfPDXx7c&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-0746SXwlm8&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CiRxwE61cOg&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7VfPhV0MEpE&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=9
https://open.spotify.com/episode/6rOqBpbqc85j7HIJC5S7gH?si=y3SQstj6SYaKU9iTxfxkGQ
https://open.spotify.com/episode/5dCzhQDfiDtDFxHgY8Iv4i?si=gV6cR_uSQ_-n8r1DUC64Ww
https://open.spotify.com/episode/36Fm1X6tUiLRFWACj2BKKU?si=5XvKd-WzRTWRsDJ1ToSckA
https://open.spotify.com/episode/51EYKtFHqRdzvsZ7TDZYXy?si=iKiQbC4EQniIRFjF60Kx9w
https://open.spotify.com/episode/2UNpQMTpcMMm0WVSnu2Rcy?si=dJhnkaVaQkutkiY4FFD4SA
https://open.spotify.com/episode/2WdElFp2yo5l8vTZbEJnPG?si=GUvkmP5YTimce83OmJufaw
https://open.spotify.com/episode/4N9JdtFmeQtsfkCOy9fXLN?si=KsfoaLsxS9KdHz1B9giBLA
https://open.spotify.com/episode/4zXFhn0A0Q57nIpNTQ2PtO?si=a7qFxXFQQuKOl9SQlHygew
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Confira alguns projetos 
realizados pelos 
educadores e suas 
turmas a partir dos 
audioteatros

Experiências 
inspiradoras

Aproveitando a curiosidade 
despertada com o 
audioteatro “O nosso corpo 
fala”, as educadoras do CEIM 
Richer Romano Neto usaram 
um estetoscópio para que 
as crianças escutassem o 
coração umas das outras.

Já na EM Profª Teresa 
Martins Pinhal, a história 
sobre diversidade 
levou à organização 
de uma exposição de 
autorretratos.

Depois de ouvirem o audioteatro 
“Somos diferentes, somos iguais”, 
as crianças do Sítio do Cardoso 
criaram instrumentos musicais com 
materiais reutilizados e testaram 
diferentes sons com o próprio corpo. 

Inspiradas no audioteatro 
“O Caso da Tinta Verde”, 
as crianças da EMEI Sarando 
viraram detetives e saíram 
pela escola observando 
os espaços e descobrindo 
coisas que não conseguiam 
enxergar a olho nu.

Na Creche Municipal Josué de 
Castro, as crianças viraram 
artistas e puderam expor suas 
obras de arte no “Museu da 
Josué”, inspirado no audioteatro 
“O museu do Grover”.

A partir do audioteatro “Água, 
uma grande companheira”, a 
escola EMEI Maria de Lourdes 
Bazzanelli Spinardi criou 
um projeto para estimular 
a hidratação e combater o 
desperdício de água.

Mogi das Cruzes

Recife

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Itu

Seguindo o exemplo de Abby 
e Elmo no audioteatro “Dando 
corda para imaginação”, 
as crianças da EMEI Vila 
Antena vivenciaram muitas 
brincadeiras diferentes com 
corda no pátio da escola.
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Como em todo projeto educativo, as parcerias são parte fundamental 
do Vamos Brincar! Parcerias entre escolas e famílias, entre os 
educadores, entre as instituições realizadoras, apoiadoras e 
implementadoras. Nestas páginas, damos voz aos representantes das 
municipalidades parceiras, que são peça-chave no sucesso do projeto. 

Parcerias  
de sucesso

O projeto trouxe como novidade a linguagem do áudioteatro, até 
então desconhecida pela maioria das nossas escolas, para trabalhar 
temáticas tão cotidianas para a infância como a consciência do corpo, 
os cuidados pessoais, a alimentação equilibrada e a importância da 
atividade física.

As aprendizagens sobre o cuidar e o educar, perpassadas o tempo todo 
pelas brincadeiras e interações significativas, em diálogo com a proposta 
curricular e com as concepções defendidas na Rede Municipal de Belo 
Horizonte, e aliadas à delicadeza na abordagem do bem-estar socioe-
mocional, contribuíram para uma reflexão dos(as) professores(as) sobre 
sua prática e para uma maior qualificação de suas ações pedagógicas. 

Vale destacar também a qualidade do material digital disponibilizado 
(audioteatros, roteiros de vivências em família, músicas, oficinas 
criativas), dos encontros síncronos e da plataforma EaD, com 
acompanhamento constante e troca de experiências. Enfim, mais uma 
parceria exitosa entre a Sésamo e a Secretaria Municipal de Educação 
de Belo Horizonte, que nos motiva a buscar alternativas e metodologias 
cada vez mais interessantes para o trabalho com nossas crianças.

Soraya Farias Pego,  
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte

O projeto vem ao encontro do que está proposto em nosso 
Currículo, o que nos parece natural, uma vez que, tanto um como 
outro, atendem à BNCC. Este ano, com a inovação do audioteatro, 
o projeto nos trouxe um grande diferencial: recuperar em nossas 
crianças a capacidade da escuta atenta por um meio simples e 
acessível. Destaque ainda para o tema da Água, que teve grande 
importância na conscientização das nossas crianças neste tempo de 
escassez hídrica. Aqui em nossa cidade esse tema se juntou a outra 
ação da Secretaria da Educação, que envolveu todas as escolas da 
Rede Municipal. O tema “Expondo os sentimentos” também gerou 
muitos frutos de bem-estar, relatados pelas famílias. Prazeroso 
foi observar que alguns alunos com deficiência, em especial os 
autistas, se identificaram com o tema e puderam participar das 
atividades juntos com os colegas. Foi sensacional!

Acompanhar os passos e etapas, ouvir os depoimentos das famílias 
e dos educadores envolvidos e, por fim, receber os portfólios 
das educadoras, nos deram a certeza de que esse projeto faz a 
diferença na vida dos nossos pequenos. Fica a nossa gratidão!

Joice Cristina Pereira Rodrigues,  
Secretaria Municipal de Educação de Itu

7
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Foi um ano muito complicado para as unidades educacionais, 
onde todas estavam se adaptando ao ensino híbrido. Mesmo 
assim, enfatizamos, na medida do possível, o educar e o 
brincar saudáveis a partir da Arte, como elemento mobilizador 
de interesses, aprendizagens e novas atitudes. Trabalhamos 
todas temáticas do projeto, incentivando as crianças a 
cuidarem do seu corpo e a perceberem a atividade física 
como algo divertido e saudável; destacamos a importância 
de uma alimentação balanceada e possibilitamos, ainda, 
que as crianças pudessem reconhecer suas emoções e 
desenvolvessem o autocontrole, atitudes simples e essenciais 
nesse momento pandêmico. Esses temas ajudaram as crianças 
e suas famílias a desenvolverem hábitos que compõem um 
estilo de vida saudável. Acreditamos que é durante a primeira 
infância que as crianças desenvolvem hábitos que serão 
levados por toda a vida.

Ana Flávia Rolim,  
Secretaria Municipal de Educação de Recife

A parceria com a Sésamo começou em 2020 com o 
programa Vamos Brincar. Em 2021, seguimos juntos 
com a formação Vamos Brincar – Audioteatro. Essa 
é uma parceria muito importante pois aborda temas 
que, além de serem pertinentes e necessários para a 
Educação Infantil, estão alinhados com nosso Currículo 
Municipal e nossa ênfase na ludicidade. O momento de 
socialização das práticas evidenciou o empenho e a su-
peração dos professores, crianças e famílias, enchendo 
nossos olhos com a vivacidade das escolas.

Ana Clara Camargo de Moraes e Faria, Secretaria 
Municipal de Educação de Mogi das Cruzes

98

O Projeto Vamos Brincar foi um convite urgente e necessário, 
principalmente num ano tão desafiador, para pensarmos 
possibilidades saudáveis de trabalho, por meio das 
brincadeiras e na companhia de educadores e famílias. 
A escola pôde, através de práticas qualificadas, debater 
questões que, num contexto pandêmico, ficaram ainda mais 
latentes - como, por exemplo, bem-estar emocional. Estimular 
outras possibilidades de escuta, através dos audioteatros, foi 
importante para pensar em práticas pedagógicas que façam 
sentido para crianças, famílias e educadores.

O projeto inspirou uma ação que atingiu toda a Rede Municipal 
do Rio de Janeiro: o “Podcast de Criança”. Durante a Semana da 
Educação Infantil, todas as Unidades Escolares foram estimuladas 
a promover esse espaço de escuta da criança, através de 
podcasts em que as crianças falavam o que pensavam 
sobre o bairro, a família, a escola e o brincar. Essas vozes 
continuam ecoando em diversos espaços com múltiplos e ricos 
desdobramentos reafirmando, assim, a potência das crianças 
pequenas, em espaços de escuta e diálogo. Isso é imprescindível 
para o compromisso com os direitos fundamentais das crianças.

Gerência de Intersetorialidade,  
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro
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A parceria entre a escola e as famílias é parte fundamental 
do projeto Vamos Brincar. Os roteiros de vivências em família 
foram pensados para fortalecer esse diálogo, levando os 
diferentes temas dos audioteatros para o universo da casa, 
com perguntas para despertar conversas após a escuta do 
episódio, dicas para mães, pais e cuidadores e sugestões de 
atividades para serem realizadas junto das crianças.

Vivências 
em família

Para ampliar o alcance dos roteiros de vivências em famílias, 
e buscando explorar os novos canais de tecnologia abertos 
no contexto da pandemia, as vivências também foram 
transformadas em coleções de cards para distribuição via 
WhatsApp ou outras plataformas de comunicação instantânea.

Confira abaixo a série de roteiros de vivências:

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças.

Família
vivências em

ROTEIRO 1 - CONSCIÊNCIA DO CORPO
Episódio: “O nosso corpo fala”

Consciência corporal; 
cinco sentidos; coração; 
habilidades; sensações.

palavras-chave

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 
Grover participa de uma corrida imitando 
uma galinha. Ele descobre o som do coração 
e outros sinais que o corpo usa para se 
comunicar. Veja algumas perguntas que 
você pode fazer às crianças para despertar 
conversas após a escuta do episódio:
  Vocês conseguem imitar o som de uma 
galinha como fez o Grover? Que outros 
animais vocês sabem imitar?

  Vocês sabem onde fica o coração?  
Como é o som que ele produz?

  Em que situações o coração bate mais 
rápido e em quais ele bate mais devagar?

  Que outros sons ou sensações o corpo 
produz? O que cada um desses sinais 
quer dizer?
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Desde pequenas, as crianças observam e 
manifestam curiosidade sobre o próprio corpo. Aos 
poucos, passam a entender melhor os sinais que 
ele emite, a perceber suas transformações físicas 
e a usar os sentidos para interagir com o entorno.

O audioteatro “O nosso corpo fala” estimula e 
valoriza o olhar das crianças sobre si mesmas. 
Este roteiro ajuda as famílias a expandirem 
essa conscientização trazendo perguntas para 
despertar diálogos sobre o tema, dicas para o dia 
a dia e uma sugestão de vivência cultural para 
fazer em casa.

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para colar o desenho dos super-heróis feitos pelas crianças. Inclua o 
nome e uma lista dos superpoderes criados por elas. Você também pode registrar reflexões e 
questões que tenham surgido.

ROTEIRO 2 - IDENTIDADE E DIVERSIDADE
Episódio: “Somos diferentes, somos iguais”

Identidade; diversidade; 
padrões de beleza; 
semelhanças e diferenças.

palavras-chave
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A família tem um papel-chave na formação da 
identidade das crianças. É a partir da relação 
com adultos em quem confia que elas vão se 
conhecendo por fora e por dentro, ao mesmo 
tempo em que aprendem a identificar e valorizar a 
diversidade existente entre as pessoas. Como mãe, 
pai ou adulto responsável, você pode encorajar a 
auto-observação e a construção de uma imagem 
positiva delas mesmas, oferecendo um contraponto 
aos padrões de beleza privilegiados pela mídia. 
Pode ainda criar oportunidades para que elas 
convivam com pessoas de diferentes características, 
histórias, crenças e culturas.

O audioteatro “Somos 
diferentes, somos iguais” 
desperta a sensibilidade 
das crianças para essa 
diversidade. Este roteiro 
ajuda as famílias a irem 
mais além, trazendo 
perguntas para despertar 
diálogos sobre o tema, 
dicas para o dia a dia 
e uma sugestão de 
vivência cultural para 
fazer em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 
as crianças aprendem que somos todos 
um pouco como os instrumentos de uma 
banda: cada um com o seu jeito, formando 
um mundo diverso e incrível. Veja algumas 
perguntas para despertar conversas após a 
escuta do episódio:
  O que há de diferente entre as pessoas da 
nossa família?

  E quais as semelhanças físicas, nos jeitos de 
ser, gostos ou interesses em comum?

  Se fizermos um show de talentos aqui em 
casa, o que você gostaria de apresentar?

  Quem mais poderíamos convidar? 
Conhecemos alguém que toca algum 
instrumento? Alguém que saiba cantar? 
Pintar? Dançar?

Família
vivências em

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças. ROTEIRO 3 - CUIDADOS PESSOAIS

Episódio: “O caso da tinta verde”
Autonomia; lavagem 
de mãos; higiene bucal; 
higiene nasal; prevenção 
de doenças.

palavras-chave
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Para incluírem novos hábitos de 
cuidados pessoais na rotina, as 
crianças precisam não apenas 
aprender os procedimentos 
corretos para realizar cada um 
deles, mas também praticar 
no dia a dia, motivadas pelo 
exemplo e inspiração daqueles 
com quem convivem. Dessa 
forma, elas vão conquistando 
autonomia e compreendendo a 
relação entre esses cuidados e a 
prevenção de doenças.

O audioteatro “O caso da tinta 
verde” conscientiza as crianças para 
a importância da lavagem de mãos 
e de outros cuidados de higiene 
na promoção do bem-estar e da 
saúde delas e dos outros, evitando 
a disseminação de vírus e bactérias 
na comunidade. Este roteiro ajuda 
as famílias a irem além, trazendo 
perguntas para despertar diálogos 
sobre o tema, dicas para o dia a dia 
e uma sugestão de vivência cultural 
para fazer em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 
Elmo e Lola brincam de detetives e aprendem 
a importância de lavar as mãos várias vezes 
ao longo do dia. Veja algumas perguntas que 
você pode fazer para despertar conversas 
após a escuta do episódio:
  O que Elmo e Lola descobriram com a 
investigação deles?

  Por que é importante lavar as mãos? Em que 
momentos isso é ainda mais necessário?

  Quais são os passos para uma lavagem 
correta das mãos?

  Que outros cuidados de higiene podemos 
adotar para eliminar os vírus e bactérias do 
nosso corpo?

  Por que dizemos que cuidar de si é também 
cuidar dos outros?

Família
vivências em

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças. ROTEIRO 4 - ATIVIDADE FÍSICA

Episódio: “Se mexer é bom demais!”
Movimento; bem-estar; 
habilidades; coordenação; 
flexibilidade; dança; 
repouso.

palavras-chave
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A atividade física é parte 
natural da vida das 
crianças. Mas com opções 
de entretenimento digital 
cada vez mais atraentes 
e acessíveis, as famílias 
devem ficar atentas 
para que o movimento 
e os desafios corporais 
continuem tendo espaço no 
dia a dia delas.

O audioteatro “Se mexer é bom demais!” 
encoraja as crianças a manterem uma 
rotina ativa, reforçando tanto o lado 
prazeroso do movimento quanto a 
importância que ele tem no crescimento 
e desenvolvimento saudável. Este roteiro 
ajuda as famílias a irem além, trazendo 
perguntas para despertar diálogos sobre 
o tema, dicas para o dia a dia e uma 
sugestão de vivência cultural para fazer 
em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, Beto, 
Ênio e Lola descobrem juntos o prazer e os 
benefícios da prática de atividades físicas. Veja 
algumas perguntas que você pode fazer para 
despertar conversas após a escuta do episódio:
  Quais são as atividades físicas que vocês 
mais gostam de fazer?

  Quais sensações vocês experimentam 
quando estão praticando algum esporte? O 
que acontece de diferente no corpo de vocês?

  E ao final da prática, o que muda? Como 
se sentem? O que fazem para recuperar as 
energias?

  O que acontece com o coração de vocês 
enquanto estão em movimento? E quando 
estão em repouso?

  Vocês sabem imitar o movimento de algum 
animal? Podem ensinar?

Família
vivências em

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças. ROTEIRO 7 - HIDRATAÇÃO

Episódio: “Água, uma grande companheira”
Hidratação; rotina;  
água potável. 
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As crianças começam a 
formar desde muito cedo 
o hábito de se hidratar de 
forma adequada, a partir 
do exemplo e incentivo dos 
adultos com quem convivem 
e da percepção sobre o bem-
-estar que a água traz para 
o corpo, sobretudo após a 
prática de atividades físicas.

O audioteatro “Água, uma grande 
companheira” reforça a importância da 
água em várias situações do dia a dia, 
não apenas para os seres humanos, 
mas para toda a vida existente em nosso 
planeta. Este roteiro ajuda as famílias 
a irem além, trazendo perguntas para 
despertar diálogos sobre o tema, dicas 
para o dia a dia e uma sugestão de 
vivência cultural para fazer em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 
Abby descobre como a água é importante 
no nosso dia a dia. Veja algumas perguntas 
que você pode fazer para despertar 
conversas após a escuta do episódio:

  Vocês se lembram de alguns usos da 
água?

  Que sensações vocês sentem quando 
estão com sede? E depois de tomar um 
copo de água fresca?

  Quantos copos de água vocês tomam por 
dia? Por que é importante tomar água? 

  Como podemos lembrar de beber mais 
água durante o dia?

  De onde vem a água que bebemos? 
Como ela chega até nossa torneira?

  Como sabemos se a água está própria 
para beber? E se não estiver, como 
podemos purificá-la?

Família
vivências em

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças. ROTEIRO 8 - BEM-ESTAR SOCIOEMOCIONAL

Episódio: “O museu do Grover”
Autorregulação; emoções 
e sentimentos; respiração 
abdominal; empatia. 
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Desde muito pequenas as crianças 
experimentam diferentes emoções e 
sentimentos em suas interações com as 
outras pessoas e com o mundo ao redor. 
Aprender desde cedo a reconhecer, 
expressar e controlar aquilo que sentem 
contribui para um crescimento mais 
saudável, pois traz mais sentido e 
harmonia às atividades diárias e permite 
relações positivas consigo mesmas e 
com os outros.

O audioteatro “O museu 
do Grover” explora de 
maneira divertida o desafio 
de nomear e regular as 
emoções. Este roteiro ajuda 
as famílias a irem além, 
trazendo perguntas para 
despertar diálogos sobre o 
tema, dicas para o dia a dia 
e uma sugestão de vivência 
cultural para fazer em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de 
ouvir, Elmo, Abby e Beto ajudam Grover 
a reconhecer e expressar diferentes 
emoções. Veja algumas perguntas que 
você pode fazer para despertar conversas 
após a escuta do episódio:

  Quais são as emoções e sentimentos 
que vocês sentem com mais frequência? 
Quais são mais difíceis de lidar?

  O que vocês fazem quando estão tristes? 
E quando ficam bravos? Como o corpo 
fica quando estamos felizes? E quando 
estamos ansiosos?

  O que vocês podem fazer para se 
acalmar quando estiverem bravos?

  Qual foi o dia mais feliz da vida de vocês? 
Onde estavam? O que estavam fazendo? 
Com quem? Por que aquele dia foi tão 
especial? Como estavam se sentindo?

Família
vivências em

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças ao 
brincar com a corda.

ROTEIRO 5 - BRINCAR
Episódio: “Dando corda pra imaginação”

Brincadeiras; jogos; 
cultura popular.
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Brincar não é apenas 
divertido; é essencial para o 
crescimento das crianças. 
É brincando que elas vão 
descobrindo a si mesmas 
e o mundo à sua volta, que 
aprendem a se relacionar, 
experimentam sentimentos, 
resolvem conflitos e 
aprendem a criar, a se 
movimentar e a se expressar.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de 
ouvir, Elmo e Abby aprendem como 
é divertido brincar de corda. Veja 
algumas perguntas que você pode 
fazer para despertar conversas após 
a escuta do episódio:
  Quais brincadeiras vocês gostam 
de fazer dentro de casa? E em 
lugares abertos como uma praça 
ou um parque?

  Com quem vocês aprenderam suas 
brincadeiras favoritas?

  Do que vocês acham que vovô 
e vovó brincavam quando eram 
crianças? 

  Vocês gostam de pular corda? 
Quem pode mostrar um jeito 
diferente de brincar com a corda?

O audioteatro “Dando corda pra 
imaginação” mostra que relembrar 
brincadeiras de infância é uma forma 
de reforçar os vínculos entre adultos e 
crianças e garantir mais qualidade ao 
tempo que vocês passam juntos. Este 
roteiro ajuda as famílias a irem além, 
trazendo perguntas para despertar 
diálogos sobre tema, dicas para o dia a 
dia e uma sugestão de vivência cultural 
para fazer em casa.

Família
vivências em

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você 
também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças. ROTEIRO 6 - ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA

Episódio: “Pratos coloridos”
Alimentos saudáveis e 
processados; nutrientes; 
dieta equilibrada.
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Boa parte dos hábitos 
alimentares começam a 
ser construídos na primeira 
infância. Os alimentos que 
as crianças comem nesses 
anos iniciais, bem como as 
experiências de culinária e das 
refeições em família, exercem 
grande influência nas suas 
preferências alimentares ao 
longo da vida.

O audioteatro “Pratos coloridos” ajuda  
as crianças a reconhecerem as 
características de uma dieta equilibrada, 
falando de forma simples e divertida 
sobre o papel dos alimentos na nossa 
saúde e bem-estar. Este roteiro ajuda 
as famílias a irem mais além, trazendo 
perguntas para despertar diálogos sobre 
o tema, dicas para o dia a dia e uma 
sugestão de vivência cultural para fazer 
em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 
Abby e Come-Come ajudam Grover a 
escolher alimentos para colocar no seu 
carrinho de compras. Veja algumas perguntas 
que você pode fazer para despertar 
conversas após a escuta do episódio:
  Vocês se lembram quais alimentos  
Abby e Come-Come escolheram para 
o carrinho de Grover? O que mais eles 
poderiam incluir?

 Quais desses alimentos podemos comer 
todos os dias e quais devem ser consumidos 
apenas de vez em quando?

 Como vocês diferenciam um alimento 
natural de um processado?

 Quantos alimentos verdes vocês gostam 
de comer? E amarelos? Vermelhos? (siga 
perguntando sobre as outras cores).

Família
vivências em

10 11
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Um dos princípios norteadores do projeto Vamos Brincar! é que as crianças 
devem estar no centro do processo de construção de conhecimento, 
participando de forma ativa das experiências e desenvolvendo a autonomia.

Pensando nisso, o projeto incluiu, além dos audioteatros, uma série de 
vídeo-oficinas em que Abby e Come-Come convidam as crianças a se 
aventurarem pelo mundo do teatro. Os personagens da Sésamo começam 
inventando uma história e vão descobrindo as diferentes etapas para 
transformá-la numa peça de teatro, desde a criação dos personagens, 
figurino e cenário até o ensaio final. Quatro crianças participam dos 
programas, trazendo outras ideias criativas para cada etapa.

Até hoje, as oficinas criativas já tiveram quase 400 mil visualizações no 
Youtube. Para garantir a acessibilidade de todas as crianças, os programas 
contam também com uma versão com libras, audiodescrição e legenda.

Confira ao lado a lista dos vídeos criados especialmente para o projeto 
Vamos Brincar!. Clicando nos ícones, você abre os episódios diretamente no 
Youtube. Ou, se preferir, clique aqui para acessar a Playlist completa.

Na Creche/EMEI Sylvia, de ITU, a diversão e o aprendizado foram 
garantidos: “Na última semana de outubro, assistimos aos episódios de 
oficinas para confecção de personagens e cenários para 
o teatro. As crianças ficaram muito empolgadas. Os
personagens foram escolhidos e desenhados por elas
e depois colados em palitos. Os cenários foram feitos
com formas geométricas. Utilizamos
o teatro de fantoches de
madeira da escola para
a encenação, que foi feita
pelas próprias crianças.
Foi uma experiência muito
rica, pois as crianças
participaram ativamente de
todas as etapas”.

Hora de 
subir no 
palco!

https://www.youtube.com/watch?v=hQGG_7xeHc0&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_
https://www.youtube.com/watch?v=hQGG_7xeHc0&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=o9-cBHz5Oro&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ZWfLiaCnYbc&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=GpthjeJoLE8&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=hInpJro9FNM&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=CGtfME4b70s&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Kz_z_QM6GAc&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=w8X9kb-xBKM&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nPIMmvmBuls&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BkMqGjFVUo8&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_&index=2
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O Festival Digital: Vamos Brincar! foi ao ar no dia 12 de outubro para 
celebrar o Dia das Crianças promovendo o brincar saudável. 

Estrelado pelos queridos personagens Elmo, Abby, Come-Come e  
Grover, o evento online apresentou trechos dos audioteatros, músicas 
e das oficinas criativas do projeto e lançou atividades para as famílias 
fazerem juntas.

Alguns convidados muito especiais também apareceram para se diver-
tir com a turma da Sésamo. A ginasta campeã olímpica Rebeca Andra-
de ensinou algumas posturas de alongamento que ela faz antes de se 
exercitar, e a chef de cozinha Paola Carosella compartilhou uma receita 
de cuscuz deliciosa e saudável para as crianças fazerem e casa.

Quase 130 mil crianças e famílias assistiram ao programa através do 
Canal de Youtube da Sésamo e da TV Cultura, e mais de 2 milhões 
de pessoas foram alcançadas de forma indireta pelas campanhas e 
distribuição de conteúdos em redes sociais. Com isso, conseguimos 
levar os materiais do projeto a um número muito maior de pessoas, 
sensibilizando o público sobre a importância de praticar hábitos 
saudáveis desde a primeira infância.

Você pode acessar o programa do festival, assim como todo o 
conteúdo associado a ele, clicando neste link.

Nos municípios parceiros do projeto, 160 profissionais da Educação Infantil 
participaram de um Curso de Formação Cultural oferecido de forma remota, 
utilizando uma plataforma interativa para educação remota. No total, foram 
28 horas de formação, com atividades síncronas e assíncronas que podiam 
ser acessadas em celular, desktop, notebooks e tablets.

Participaram do curso educadores dos cinco territórios envolvidos no projeto.  
Durante os encontros síncronos, eles puderam compartilhar experiências 
relacionadas aos temas do projeto e desenvolverem novas práticas para 
encorajar as crianças a manterem uma vida ativa e saudável com o apoio 
das famílias.

“Buscamos garantir a construção coletiva do conhecimento e de novas 
práticas pedagógicas para fomentar hábitos saudáveis entre as crianças, 
com atividades que provocaram reflexões e trocas sobre concepções e 
práticas pedagógicas”, explica a formadora Inês di Mari. Segundo ela, os 
participantes relatam ter usado o teatro e outras atividades inspiradas no 
projeto para promover interações entre as crianças e fortalecer a parceria 
com as famílias. A maioria das equipes também indicou o desejo de incluir 
os temas do Vamos Brincar! nos seus projetos pedagógicos.

Com a palavra, 
os educadores
“Já realizei algumas peças com meus alunos. Algumas deram certo e 
outras nem tanto. Depois desse curso percebi onde foi que errei. Não 
basta escolher um tema de interesse da turma; as crianças precisam estar 
envolvidas em todo o processo, na criação dos personagens, do figurino, do 
enredo da história. A participação das crianças é o segredo do sucesso.”
Brenda Sigmaringa Nascimento, Belo Horizonte

“Em nossa unidade, algumas turmas prepararam teatros de fantoche a partir 
dos roteiros do projeto. Uma turma criou uma história totalmente nova e 
outra preferiu encenar com os personagens da Sésamo. É importante que as 
crianças criem as histórias e construam os personagens e o cenário do jeito 
delas. Como educadores, não podemos ceder à vontade de assumir tudo 

Formação dos 
educadores

em nome de uma perfeição. A peça teatral é o 
momento das crianças se expressarem.” Michelle 
do Nascimento da Cruz, Rio de Janeiro

“O portfólio do projeto Vamos Brincar será nosso 
norte no próximo ano para trabalharmos os 
temas que são sempre atuais e essenciais para a 
educação.” Michelle Correa Paulino, Itu (SP)

“O teatro ainda é pouco explorado em sala de 
aula. No início do projeto, eu tinha alunos que 
não sabiam o que era teatro. É muito importante 
que tanto as crianças quanto as famílias possam 
compreender a importância dessa prática para 
o seu desenvolvimento integral. Temos um longo 
caminho a percorrer, mas o primeiro passo já 
foi dado.” Anali de Oliveira Yoshimura, Mogi das 
Cruzes (SP)

“A criança desenvolve autonomia quando 
permitimos que ela experimente, erre e tente 
novamente com pouca interferência do adulto 
em atividades que possa executar sozinha.” 
Giselle Pedro Da Silva, Recife (PE)

Inês di Mare, facilitadora do curso

Festival 
Digital

https://www.youtube.com/watch?v=HfF9ah9Jn30&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX
https://www.youtube.com/watch?v=HfF9ah9Jn30&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX&index=1
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Sésamo e 
Unimed: juntos 
pelo brincar 
saudável

“

A parceria entre a Central Nacional Unimed, Sabiá Educacional e  
Sésamo nasceu de um propósito comum de acreditar que a educação 
e a cultura são ferramentas essenciais e que possuem o poder de 
transformar a realidade das pessoas.

Em meio ao conturbado contexto de pandemia que 
vivenciamos ao longo dos últimos anos, essa parceria tornou 
possível aproveitar a força da cultura para abordar de forma 
inovadora a temática de hábitos saudáveis, que ganhou 
ainda mais importância entre educadores, crianças e famílias.

A escolha de abordar esse tema por meio do audioteatro foi ao 
mesmo tempo inovadora e muito bem recebida pelo grande público, 
uma vez que o recurso do áudio despertou a imaginação das crianças 
e as provocou a relacionarem as divertidas situações vividas pelos 
personagens da Sésamo com as suas próprias experiências cotidianas. 
O resultado foram aprendizagens mais significativas e mudanças de 
comportamento mais espontâneas. “Participar deste projeto nos permitiu promover hábitos 

saudáveis de forma lúdica, incentivando as crianças a 
manterem uma vida ativa e sensibilizando os adultos  
sobre a importância do brincar para a saúde física e 
emocional delas.

Com a adaptação dos conteúdos para o audioteatro, 
conseguimos potencializar a distribuição em todo o território 
nacional e ainda garantir a acessibilidade nas diferentes 
formas de veiculação. Ficamos encantados com a qualidade e 
relevância do trabalho desenvolvido pela equipe da Sésamo, 
Secretarias Municipais de Educação e demais parceiros.

Ao longo dos primeiros anos de vida, as principais 
habilidades motoras, cognitivas e sociais começam a 
acontecer. Por isso a importância da promoção integral 
da saúde na primeira infância.

Presente no próprio nome do projeto, o “brincar” não é 
apenas um direito da criança como determina o Artigo  
nº 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os estímulos 
que a criança recebe na infância são importantes porque 
auxiliam em vários aspectos do seu desenvolvimento, 
como raciocínio, linguagem, socialização, autoestima e 
no desenvolvimento de habilidades motoras.

Gabriel Gerardi Spinola, Coordenador do Instituto Unimed

O projeto Vamos Brincar! Audioteatro para uma vida saudável 
incentiva que educadores e famílias continuem acessando os 
materiais criados pelo projeto e encontrando formas significativas 
de utilizá-los nas suas casas e espaços educativos.

Confira abaixo todos os materiais do projeto, com link para cada 
um deles:

 Audioteatros
 Audioteatros com inclusão de libras
 Roteiros de Vivência em Família
 Cards de WhatsApp
 Oficinas Criativas com Abby e Come-Come

Todos esses materiais podem ser utilizados pelas escolas e 
comunidades que participaram da primeira fase do projeto ou 
por novos parceiros que tenham o interesse de integrá-los às 
atividades que já realizam. Neste caso, cada novo parceiro pode 
adaptar os recursos e metodologias conforme as necessidades e 
o contexto das crianças e famílias com as quais já atua.

Sabemos que promover hábitos saudáveis entre crianças e 
adultos torna-se mais relevante a cada dia. Se sua organização/
instituição/Secretaria de Educação tiver interesse em participar, 
envie um e-mail para larissa.seolim@sesame.org, descrevendo 
brevemente como acha que o projeto pode contribuir com o 
trabalho de vocês e qual o público que será beneficiado.

Explore e utilize os 
materiais do projeto

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você

também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças.

Família
vivências em

ROTEIRO 1 - CONSCIÊNCIA DO CORPO

Episódio: “O nosso corpo fala”
Consciência corporal; 

cinco sentidos; coração; 

habilidades; sensações.

palavras-chave

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 

Grover participa de uma corrida imitando 

uma galinha. Ele descobre o som do coração 

e outros sinais que o corpo usa para se 

comunicar. Veja algumas perguntas que 

você pode fazer às crianças para despertar 

conversas após a escuta do episódio:

  Vocês conseguem imitar o som de uma 

galinha como fez o Grover? Que outros 

animais vocês sabem imitar?

  Vocês sabem onde fica o coração? 

Como é o som que ele produz?

  Em que situações o coração bate mais 

rápido e em quais ele bate mais devagar?

  Que outros sons ou sensações o corpo 

produz? O que cada um desses sinais 

quer dizer?
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Desde pequenas, as crianças observam e 

manifestam curiosidade sobre o próprio corpo. Aos 

poucos, passam a entender melhor os sinais que 

ele emite, a perceber suas transformações físicas 

e a usar os sentidos para interagir com o entorno.

O audioteatro “O nosso corpo fala” estimula e 

valoriza o olhar das crianças sobre si mesmas. 

Este roteiro ajuda as famílias a expandirem 

essa conscientização trazendo perguntas para 

despertar diálogos sobre o tema, dicas para o dia 

a dia e uma sugestão de vivência cultural para 

fazer em casa.

Nome:

Data:

Use o espaço abaixo para contar como foi a experiência, usando texto, desenho ou foto. Você

também pode registrar reflexões e questões que tenham surgido, ou reações das crianças.
ROTEIRO 7 - HIDRATAÇÃO

Episódio: “Água, uma grande companheira”
Hidratação; rotina;  

água potável. 
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As crianças começam a 

formar desde muito cedo 

o hábito de se hidratar de 

forma adequada, a partir 

do exemplo e incentivo dos 

adultos com quem convivem 

e da percepção sobre o bem-

-estar que a água traz para 

o corpo, sobretudo após a 

prática de atividades físicas.

O audioteatro “Água, uma grande 

companheira” reforça a importância da 

água em várias situações do dia a dia, 

não apenas para os seres humanos, 

mas para toda a vida existente em nosso 

planeta. Este roteiro ajuda as famílias 

a irem além, trazendo perguntas para 

despertar diálogos sobre o tema, dicas 

para o dia a dia e uma sugestão de 

vivência cultural para fazer em casa.

Perguntas
mobilizadoras
Na história que vocês acabaram de ouvir, 

Abby descobre como a água é importante 

no nosso dia a dia. Veja algumas perguntas 

que você pode fazer para despertar 

conversas após a escuta do episódio:

  Vocês se lembram de alguns usos da 

água?

  Que sensações vocês sentem quando 

estão com sede? E depois de tomar um 

copo de água fresca?

  Quantos copos de água vocês tomam por 

dia? Por que é importante tomar água? 

  Como podemos lembrar de beber mais 

água durante o dia?

  De onde vem a água que bebemos? 

Como ela chega até nossa torneira?

  Como sabemos se a água está própria 

para beber? E se não estiver, como 

podemos purificá-la?

Família
vivências em

https://www.youtube.com/watch?v=hQGG_7xeHc0&list=PLIkaIuuyIt7AIJ1F7Lj0zlWspGY0bZw7_
https://sesamo.com/pt-br/vamos-brincar-audio-teatro-/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=HfF9ah9Jn30&list=PLIkaIuuyIt7Dp5VPfrOr0lX9GCNZVRVaX
https://sesamo.com/pt-br/vamos-brincar-audio-teatro-/index.html
https://sesamo.com/pt-br/vamos-brincar-audio-teatro-/index.html
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