
Guia 1

Ideias de brincadeira para a quarentena



Ganhamos uma chance de 
passar mais tempo com os 

nossos filhos dentro de casa.  E 
como aproveitar ainda mais 

essa oportunidade?

Que tal novas brincadeiras 
muito divertidas para rir e se 

conectar com as crianças?

Que você tenha momentos 
preciosos para registrar na 

memória de toda a sua família. 

Brinque muito!

Acompanhe as 
brincadeiras por 
AQUI também :)
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https://www.instagram.com/gaia_mais/


Jockey Pô na Selva

Divida os brincantes em três grupos (podem ser 
grupos de uma pessoa ou mais).

Semelhante ao tradicional Jockey Pô, em que há 
pedra, papel e tesoura, nessa atividade haverá 
três elementos diferentes (cobra, ave e onça) 
para variar a dinâmica.

O movimento da COBRA é colocar as duas mãos 
juntas fazendo o movimento de zig-zag na frente 
do corpo, com o ruído de uma cobra; a AVE é 
representado por um movimento de bater asas e 
imitando o som de uma ave; a ONÇA é 
caracterizada por colocar as mãos como garras ao 
lado do rosto e fazer o som de um rugido.

Cada grupo ou pessoa, sem que os outros 
percebam, escolhe uma posição.

Todos devem ficar de costas e, quando alguém 
der a ordem – Jockey Pô! –, todos deverão se 
virar e confrontar-se ao mesmo tempo.

Verificar quem ganhou a rodada. Quem ganha de 
quem este confronto? 

Cobra – ganha da onça e perde da ave
Ave – ganha da cobra e perde da onça
Onça – ganha da ave e perde da cobra

Marca ponto quem ganhar o confronto. 
Percebe-se que numa rodada uma equipe poderá 
marcar dois pontos ou dar empate a todas as 
equipes quando escolhem elementos diferentes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Tibitar

O objetivo é tentar adivinhar um verbo que foi 
selecionado pelo grupo.

Um brincante retira-se da sala e os demais 
escolhem um verbo para ser adivinhado.

Ao retornar, o brincante começa fazendo 
perguntas do tipo: Você tibita em casa? Ou você 
tibita dormindo? Você tibita pela manhã?

E assim sucessivamente, até obter informações 
suficientes para arriscar um “chute”.

A ideia principal é tentar descobrir qual o verbo 
que o grupo havia pensando e que estava 
substituído pelo verbo TIBITAR.

Exemplo: o verbo é COMER. O brincante que fará 
as perguntas deverá descobrir qual foi o verbo 
escolhido pelos colegas. Por exemplo, ele pode 
perguntar: Você tibita todo dia?
Todos responderão que sim.
E assim o brincante faz perguntas até conseguir 
descobrir qual é o verbo.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Vermelho

Conte uma história em que deva existir com 
frequência as palavras vermelho(a) ou 
vermelhos(as).

Posicione os brincantes sentados em roda ou, se 
forem apenas dois, sentados um de frente para o 
outro. Coloque entre eles uma bolinha de papel.

Toda vez que a história falar a palavra 
vermelho(a) ou vermelhos(as), os brincantes 
deverão tentar pegar a bolinha. Dê ênfase ao 
falar a cor dentro da história, aumentando o tom 
de voz.

Marca ponto quem pegar primeiro a bolinha. 
Quem pegar em outro momento não ganha nem 
perde ponto.

Exemplo de uma história:
Esta é a história da Chapeuzinho VERDE. Não se 
sabe ao certo por que se chama Chapeuzinho 
Verde se na verdade ela usa um capuzinho 
VERMELHO. A Chapeuzinho VERDE ou VERMELHA, 
como queiram, mora numa casa AZUL, de janelas 
VERMELHAS e portas AMARELAS. Sabe, gente, ela 
leva em sua cesta doces de frutas VERMELHAS 
para sua vovozinha, que tem um vestido 
VERMELHO com bolinhas VERMELHAS mais 
escuras. Sabem por que a Chapeuzinho VERDE usa 
óculos? Para ver melhor....

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Pega Pega Movimento

Disponha os brincantes individualmente 
espalhados pelo espaço.

Escolha um brincante para ser o pegador e os 
demais serão fugitivos.

O pegador fará um movimento qualquer e todos 
os demais deverão imitá-lo. Todos deverão correr 
fazendo esse movimento.

Assim que pegar alguém, este vira pegador e 
automaticamente deve criar outro movimento 
que todos os brincantes deverão imitar, e assim 
sucessivamente.

Ótima atividade para dar boas risadas, 
dependendo do movimento do colega.5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Pezinho

Todos os brincantes deverão ficar em círculo, um 
perto do outro, com um pé à frente. Se forem 
dois jogadores, pode ser um de frente para o 
outro.

Escolhe um para gritar “PEZINHO”, todos deverão 
dar um salto para trás, tentando ficar o mais 
longe possível de seus companheiros.

O objetivo do jogo é pisar no pé do seu 
companheiro tendo o direito de dar apenas um 
passo ou um salto.

A pessoa que for atacada, para se defender, 
poderá também saltar ou dar apenas um passo. 
Se o primeiro errar, continua em sentido horário 
a vez de tentar pisar no pé do companheiro.

Se conseguir pisar no pé do companheiro, ele 
deverá sair da atividade, esse caso só se aplica 
para quem está jogando em mais de duas 
pessoas.

Vence a última pessoa que sobrar sem ter seu 
“pezinho” pisado.6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Continuando a história 
com o alfabeto

Os brincantes deverão ser distribuídos 
aleatoriamente e espalhados pelo espaço.

Explique que a atividade é sobre uma história 
que eles deverão criar, com o tema que foi 
sugerido: “Fui na praia e...”. Todos os 
participantes serão chamados para contar uma 
história qualquer.

A cada nome chamado, o brincante deverá iniciar 
sua parte com uma palavra que se inicia com a 
sequência do alfabeto (A, B, C, D, E, F...). Isto é, a 
primeira criança terá de começar sua história com 
uma palavra que comece com a letra A, o 
seguinte dará sequência à história com a letra B, 
o terceiro com a letra C, e por assim em diante.

Exemplo da atividade: Tema: Quero viajar para...

Gustavo: Algum lugar que tenha praia.
Maria: Bonita e bem quente.
Ana: Caramba, não sei onde fica esta praia.
Fernanda: Delícia de sorvete que vou tomar 
naquela praia.
Beatriz: Espertos são aqueles que viajam para a 
praia com a família.

4. 

3. 

2. 

1. 
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Jogos com Tampinhas – WAR

Desenhe dois campos de batalha, como um 
campo de futebol, com uma linha no meio 
dividindo os campos.

Escolha três tampinhas que serão soldados, os 
quais ficarão dentro do seu território, e distribua 
aleatoriamente no espaço.

Escolha outra tampinha para ser o atirador e 
coloque no campo adversário.

O objetivo é eliminar os soldados do adversário 
com seu atirador. Para isso, você deve usar 
petelecos (movimento de espirrar a tampinha 
com o dedo indicador) para que seu atirador 
“empurre” os soldados adversários para fora do 
campo de batalha.

Ganha quem conseguir eliminar os soldados 
adversários primeiro.5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Material produzido pela equipe da 
Gaia+ Lab de Piracicaba: 

Alba Fúlfule
Diego Cardinalli
Eduardo Pacífico
Gabriela Pacifico

Hiago Martins
Lenira Zambon 
Naira Pacifico

Sayuri Morinaga
Thais Galesi

Adaptação do livro 
Guia de atividades da Hora do 

Brincar de Volney Guaranha 
(2019).

https://www.gaiamais.org/wp-content/uploads/2019/05/Guia-Hora-do-Brincar.pdf

