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Introdução



  Provavelmente durante a 
infância vocês (pais) puderam 
brincar na rua livremente, sem 
riscos e insegurança. Porém, hoje, 
a situação é diferente, a violência 
e o perigo fazem parte do nosso 
dia a dia, o que não permite que 
as crianças divirtam-se na rua. 
Por isso, a melhor alternativa para 
o entretenimento dos pequenos 
são os parquinhos infantis, mais 
conhecidos como playgrounds. 

  Os playgrounds são espaços 
apropriados para o lazer dos 
baixinhos, pois conseguem aliar 
diversão e proteção num mesmo 
ambiente. Neles é permitido 
que os pequenos brinquem, 
se desenvolvam e interajam 
com outras crianças, sem a 
necessidade de sair de casa 
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para buscar parques e pracinhas 
públicas. 

  Com certeza você deve estar 
pensando: somente é possível ter 
um playground em condomínio, 
não é mesmo? Afinal, há mais 
espaço. No entanto, isso não é 
verdade. É possível sim ter um 
playground infantil em casa e 
deixá-la ainda mais divertida 
para a criançada. 

  Para explicar como isso é 
viável, as principais vantagens, os 
diferentes tamanhos existentes e 
quais brinquedos mais indicados 
para ter num playground em 
casa, nós preparamos esse 
e-book. Continue a leitura e 
esclareça todas suas dúvidas 
com a Brubrinq. 



POR QUE DEVO TER 
UM PLAYGROUND

EM CASA?



  As crianças precisam de um ambiente 
apropriado para seu desenvolvimento, 
em que possam aprender habilidades, 
conhecer seus limites, saber conviver com 
o próximo e a respeitar as diferenças: e um 
playground em casa é grande aliado nessa 
tarefa. Ter um parquinho infantil na sua 
residência é a certeza de entretenimento 
das crianças, com toda segurança contra 
possíveis incidentes. 

  Portanto, sabe aquele local no pátio 
de casa que não está sendo usado e você 
não sabe o que fazer com ele? Que tal 
instalar um playground com alguns dos 
brinquedos preferidos dos seus filhos? 
Sem dúvida, a alegria e satisfação dos 
pequenos é garantida. Hoje, o mercado de 
fabricação de playgrounds é vasto, com 
diversas opções de produtos e brinquedos, 
para diferentes faixas-etárias e espaços. 
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
DO PLAYGROUND EM 

CASA PARA AS CRIANÇAS



  A violência no Brasil cresce a cada 
ano. Mesmo diante desse cenário, nossas 
residências ainda são os locais onde a 
proteção é maior. E uma das vantagens de 
ter um playground em casa é exatamente 
a segurança. Com ele, as crianças podem 
brincar à vontade, sem riscos, podendo ser 
vigiados a todo momento para que não 
se machuquem. Diferente dos parques 
públicos, onde estão vulneráveis e expostos 
a rua. Tranquilidade é a palavra que define 
o playground em casa.

1. Segurança para a 
criançada se divertir 
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  Comodidade é outra característica 
marcante do playground em casa. Lembra 
da frase do início deste conteúdo em que 
falamos que na sua época era possível 
brincar na rua - na hora e momento que 
desejava? Pois então, seu filho pode 
vivenciar isso, pelo menos em partes, com o 
parquinho em casa. 

  Como o playground fica instalado 
no pátio, os pequenos podem se divertir 
sempre que quiserem. É claro que, no 
horário estipulado para as brincadeiras. 
Além disso, dependendo da idade da 
criança, é fundamental contar com a 
supervisão de um adulto, para prevenir 
que nenhum incidente ocorra.

2. Entretenimento 
a qualquer hora
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  Na era da tecnologia em 
que estamos, as crianças estão 
cada vez mais conectadas 
aos celulares, computadores, 
tablets e jogos eletrônicos, o 
que fez aumentar os índices 
do sedentarismo infantil. A 
obesidade, por exemplo, é algo 
recorrente no Brasil. 

  Para ter uma ideia, de 
acordo com o Ministério da Saúde, 
cerca de 45% da população 
brasileira está acima do peso, 
entre esse número, estão também 
as crianças. As justificativas para 
isso são muitas: o sedentarismo, 
a não prática de atividade física 
regular e a má alimentação. 

3. Incentiva a prática de exercícios e 
evita o sedentarismo infantil

.10

  Portanto, é muito importante 
incentivar a prática de exercícios 
desde a infância, para que no 
futuro sejam adultos saudáveis e 
que apreciem as atividades. Ter 
um playground em casa pode 
ser um dos primeiros passos para 
que isso aconteça. 

  Ao brincar no parquinho os 
pequenos conseguem se exercitar 
(sem nem perceber), ao descer 
e subir dos escorregadores, 
escadinhas e rampas. Além disso, 
é uma forma de ajudar também 
o desenvolvimento motor das 
crianças.



  Quem nunca sonhou em ser um super-
herói, heroína, ou aquele personagem 
favorito dos desenhos animados, não 
é mesmo? Durante a infância, a nossa 
imaginação está borbulhando de ideias 
a todo momento, e quanto mais for 
estimulada melhor. O playground é um dos 
itens que colabora para isso. Os brinquedos 
do parquinho permitem que a criatividade 
desperte para criação de personagens e 
novas maneiras de entretenimento. 

4. Estimula a 
imaginação
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  As crianças possuem muita energia, e 
ela precisa ser gasta de alguma maneira. 
Uma das grandes dificuldades dos pais 
é encontrar atividades variadas e que 
divirtam elas a maior parte do tempo, 
principalmente quando estão em casa, 
afinal o espaço para diversão é limitado. 

  As brincadeiras ao ar livre, por exemplo, 
são opções muito recomendadas pelos 
especialistas, pois ajudam a diminuir o 
estresse e irritação da criançada. Com o 
playground no pátio de casa, os pequenos 
conseguem gastar energia, com a 
possibilidade de realizar várias atividades 
num mesmo espaço. Ao gastar energia, 
elas ficam mais calmas e tranquilas.

5. Ajuda a 
gastar energia
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  Por último, o playground é um 
facilitador para o desenvolvimento 
motor e cerebral das crianças. Os 
produtos encontrados no parquinho são 
coloridos, por isso estimulam áreas do 
cérebro responsáveis pela criatividade e 
imaginação. 

  O desenvolvimento motor é aprimorado 
ao subir e descer os escorregadores, no 
balançar do balanço ou no gira a gira. 
Essa é uma alternativa também para 
o desenvolvimento de crianças com 
necessidades especiais, como o autismo. 
Os formatos dos brinquedos e as cores 
chamam a atenção para as aventuras no 
parquinho.

6. Promove o 
desenvolvimento motor 

e cerebral 
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COMO MONTAR 
UM PLAYGROUND 

EM CASA?
Instalar um playground em casa pode ser mais fácil 
do que você imagina. Com a união de um espaço 
apropriado e as dicas certas, é possível garantir a 
recreação das crianças sem a necessidade de sair 
do conforto e segurança da residência. Confira os 

macetes a seguir!



Se sua casa conta com pátio ou um espaço que é pouco utilizado, 
este pode ser o ambiente ideal para instalação do playground. O 
local não precisa ser grande, porém é essencial que ele permita 
que os baixinhos brinquem confortavelmente, pois é preciso ter 
um espaço de circulação entre os produtos. É importante lembrar 
que o indicado não é inserir o parquinho em áreas próximas ao 
portão de saída da residência ou onde passam os carros, como 
estacionamentos. Afinal, as crianças correm a todo momento e 
isso pode ser perigoso. 

Com o local escolhido, agora é momento de delimitar o espaço, isso 
ajuda a definir os tipos de brinquedos que o ambiente comporta, 
para que você não invista em vão em produtos que não caibam na 
sua casa. Nesse caso é preciso planejamento.

Faça a escolha do local

Limite uma área
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Essa é a tarefa mais importante ao instalar um playground em 
casa, a escolha dos brinquedos que irão compor o parquinho e 
trazer alegria para as crianças. Hoje, existem diversas opções de 
brinquedos e playground: de madeira, ferro, plástico e madeira 
plástica (a mais indicada, pois é fabricada sem agredir o meio 
ambiente e previne incidentes, já que não soltam farpas e não 
contam com parafusos que possam machucar as crianças).

Com os pequenos descendo dos escorregadores e tobogã, é 
necessário ter um piso que amorteça as quedas. Para isso, ele precisa 
ser seguro e resistente, conforme as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) indicam. Piso de borracha e a grama 
sintética são os produtos recomendados, pois contam com boa 
aderência, diminuem o impacto, além de ser antiderrapante. Sem 
contar que a instalação e manutenção são práticas. 

Defina os brinquedos do playground

Escolha do piso seguro e resistente
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BRINQUEDOS 
RECOMENDADOS 

PARA UM PARQUINHO 
EM CASA



mesmo com espaço limitado para instalação 
de um playground em casa, o parquinho com 
cobertura tem suas vantagens.  Além de permitir 
que os pequenos brinquem com o que quiserem, 
evita que eles se divirtam expostos ao sol ou à chuva.

o tobogã é a inovação do parquinho da sua casa, 
normalmente já vem acoplado no playground. 

o balanço é um dos brinquedos que ocupam 
menos espaço no pátio da casa, e é um dos 
preferidos das crianças para entretenimento.

Parque com cobertura:

Tobogã:

Balanço:
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um dos itens que não podem faltar no playground 
em casa é o escorregador. Mesmo num pequeno 
espaço, ele consegue garantir a diversão das 

crianças. 

a rampa de corda é um dos produtos diferenciados 
do playground, e que faz grande diferença na 
hora de distrair os pequenos, sem falar, é claro, 
que estimula a prática de exercícios.

Escorregador:

Rampa de corda:
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CONCLUSÃO



  Ter um playground em casa significa proporcionar um entretenimento diferenciado para 
as crianças, tudo isso com tranquilidade e proteção. É a segurança necessária para vocês (pais) 
realizarem outras atividades do dia enquanto os pequenos brincam. É possível acompanhar 
tudo que eles fazem com mais facilidade. 

  O mercado conta com várias alternativas de parquinhos e brinquedos coloridos. Por esse 
motivo, é preciso estar atento ao produto que irá comprar. Priorize sempre a qualidade e a 
segurança que o playground oferece, para que assim, não tenha prejuízos depois. 
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  Há 23 anos no mercado, a 
Brubrinq fabrica e comercializa 
parquinhos para todo território 
nacional. São playgrounds 
produzidos com matéria prima de 
qualidade, com maior durabilidade 
e acabamento impecável. Com toda 
proteção para diversão das crianças. 
Entre no nosso site e saiba mais 
informações sobre os playgrounds 
Brubrinq. 
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