
 
Brincar em Família 
 
Você pode optar por 3 tipos de Brincar em família. São eles: 
 
Opção 1 - Somente para famílias cujas crianças estão em atendimento terapêutico            
no BeaBrincar. 
Sessão Família: Com a criança já está em atendimento, não se faz necessário             
reunião com pai e mãe. Nessa sessão participam todas as pessoas da família.             
Vocês irão brincar de forma espontânea, sem direcionamento com os materiais           
clássicos da psicomotricidade relacional. Nessa sessão já será possível         
observarmos algumas questões importantes na dinâmica familiar. A devolutiva é          
feita no final da sessão. Tempo de duração - 1h30. 
 
Opção 2 - Para famílias novas. Essa opção tem duração de quatro semanas e              
finaliza nas orientações para pai e mãe, mas sem fechamento com a família com              
planejamento de rotina e atividades na família. 
Reunião com pai e mãe: Essa reunião tem aproximadamente 1h30min de duração e             
tem como objetivo esclarecer quais as dificuldades enfrentadas na família. Quais os            
pontos observados pelo pai e pela mãe que merecem ajustes para que a família              
esteja em harmonia. 
Sessão Família: Nessa sessão participam todas as pessoas da família. Vocês irão            
brincar de forma espontânea, sem direcionamento com os materiais clássicos da           
psicomotricidade relacional. Nessa sessão já será possível observarmos algumas         
questões importantes na dinâmica familiar. Cassa sessão de brincar tem a duração            
de 1h. 
Sessão com os filhos: Nessa sessão participarão somente as crianças. O brincar            
segue o mesmo formato, espontâneo e com materiais oferecidos pelo profissional           
de psicomotricidade relacional. Tempo de duração - 1h.  
Reunião com pai e mãe: Reunião de devolutiva abordando os pontos observados            
tanto pela profissional quanto pela família.  
 
Opção 3 - É a opção mais completa, tem duração de 10 semanas e o trabalho com                 
as crianças é mais intenso. Teremos mais tempo juntos e na devolutiva            
construiremos um planejamento de rotina e afazeres da família juntos que vocês            
levarão para casa. 
Reunião com pai e mãe: Essa reunião tem aproximadamente 1h30min de duração e             
tem como objetivo esclarecer quais as dificuldades enfrentadas na família. Quais os            

 



 
pontos observados pelo pai e pela mãe que merecem ajustes para que a família              
esteja em harmonia. 
Sessão Família: Nessa sessão participam todas as pessoas da família. Vocês irão            
brincar de forma espontânea, sem direcionamento com os materiais clássicos da           
psicomotricidade relacional. Nessa sessão já será possível observarmos algumas         
questões importantes na dinâmica familiar. Cassa sessão de brincar tem a duração            
de 1h. 
Sessão com os filhos: Nessa sessão participarão somente as crianças. O brincar            
segue o mesmo formato, espontâneo e com materiais oferecidos pelo profissional           
de psicomotricidade relacional. Serão 5 sessões seguidas com as crianças. Os           
materiais se dividem da seguinte forma: 1ª sessão: bolas e arcos; 2ª sessão: caixas              
e cordas; 3ª sessão: bastões; 4ª sessão: tecidos; 5ª sessão: todos os materiais. 
Sessão família: Repetimos a mesma dinâmica sugerida acima na sessão família. 
Reunião com pai e mãe: Reunião de devolutiva abordando os pontos observados            
tanto pela profissional quanto pela família.  
Encerramento com a família: Conversa com a família para fecharmos um           
planejamento e estratégias de condução dos adultos na dinâmica da família e            
formas de ação das crianças para que a dinâmica da família melhore. 
 
Entre em contato e agende sua reunião 

 


