
Guia 2

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 
ainda mais com o segundo 

Guia da Hora de Brincar Gaia+!

As brincadeiras sugeridas 
podem ser adaptadas 

livremente de acordo com a 
faixa etária e dos materiais 
disponíveis em casa. Assim, 

ninguém fica de fora ;)

Brinque muito!

Registre as brincadeiras 
e publique com 
#horadebrincargaiamais
ou marque com 
@gaia_mais
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https://www.instagram.com/gaia_mais/


Saco surpresa

Antes da brincadeira começar, a pessoa 
responsável precisa separar objetos que 
considerar interessantes para a atividade e 
colocá-los dentro de um saco.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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A atividade pode ser dividida em grupos, duplas 
ou ser individual, dependendo da proposta 
combinada.

Cada grupo, ou a pessoa que está brincando 
individualmente, deverá ter uma caneta e um 
papel.

A pessoa responsável pela brincadeira inicia a 
atividade levantando todos os pertences que 
estão escondidos no saco, mostrando um de cada 
vez e falando em voz alta o nome do objeto 
exibido. Quem está na brincadeira precisa guardar 
na memória os materiais escondidos. Quando 
todos os objetos forem guardados, cada grupo 
(ou a pessoa que brinca) deverá colocar no papel 
tudo o que lembrar.

Vencerá a atividade o grupo, ou a pessoa, que 
lembrar de mais objetos.

Exemplos de objetos: pente / controle remoto / 
livro / bicho de pelúcia / chave / foto de um 
bebê / pen drive / régua / calendário / bola.



7. 
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Vampiro, vampirão! 
Que horas são?

Posicione os brincantes um ao lado do outro, 
seguindo uma linha imaginária no chão ou 
desenhada com uma corda, barbante ou fita para 
delimitar o território.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Conte uma historinha de terror sobre o 
personagem Vampiro, informando que à 
meia-noite todos os vampiros da cidade saem 
para morder os pescoços das crianças.

Ensine a frase: 
– Vampiro, vampirão! Que horas são?

Escolha um brincante para ser o Vampiro e o 
posicione do lado oposto ao grupo enfileirado no 
espaço da brincadeira, de costas para a turma. 

A abrincadeira começa quando todos os 
brincantes, menos o Vampiro, falarem: 

– Vampiro, vampirão! Que horas são?

O Vampiro vai escolher uma hora qualquer. Por 
exemplo, três horas.

O grupo enfileirado dará a quantidade de passos  
correspondente às horas na direção do Vampiro. 
No exemplo, darão três passos à frente.

Após esse deslocamento, perguntam as horas 
novamente ao Vampiro e assim sucessivamente.

Explique que quando o Vampiro falar MEIA-NOITE, 
ele pode virar para a turma e tentar pegar algum 
brincante. O grupo deverá fugir para o ponto de 
partida da brincadeira. 

Aquele brincante que for pego pelo Vampiro antes 
de chegar à linha inicial da bricadeira será o 
próximo Vampiro.

SUGESTÃO

Para a dinâmica ficar mais motivadora, sugerimos 
a confecção de uma capa de vampiro, que pode 
ser de TNT. A turminha vai amar a ideia.

Continua
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9. 
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Mango

O responsável pela atividade deverá confeccionar 
vários cartões. De um lado do cartão estará o 
tema (como cidades, carro, fruta, cor, animais, 
sabor de pizza, desenho animado, programa de 
televisão, celebridade nacional e internacional, 
conjuntos musicais, ritmos musicais, ou outro que 
quiser inventar). Do outro lado do cartão estará 
uma resposta.

Exemplo: de um lado do cartão poderá estar 
escrito ANIMAL e do outro lado poderá estar 
escrito tamanduá.

Mas preparem um cartão com a palavra MANGO.

4. 

3. 

2. 

1. 

O jogo se desenvolve em grupos ou 
individualmente. Cada grupo deverá tentar 
adivinhar o que está escondido atrás do cartão, 
sabendo apenas o tema. Somente o responsável 
pela brincadeira poderá olhar atrás do cartão e 
saberá a resposta certa.

Se acertar, a equipe marca um ponto. Se errar, o 
palpite será feito pela outra equipe e assim 
sucessivamente, até o acerto da resposta.

Caso esteja difícil acertar a resposta, o 
responsável pela atividade poderá intervir com 
dicas.

Continua

5

O cartão do MANGO corresponde a um desafio 
que a equipe que sortear esse cartão deverá 
cumprir. A equipe adversária é que escolherá o 
desafio. Se o grupo conseguir cumprir a tarefa, 
marca-se 3 pontos no placar geral; caso contrário, 
os 3 pontos serão do grupo que solicitou o 
desafio.

Os pontos são acumulativos e vence o grupo que 
tiver o maior número de pontos ao final da 
brincaderira.

SUGESTÕES

Nota-se que cada brincante pode montar sua 
própria atividade, criando os cartões para serem 
usados na próxima brincadeira.
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5. 

6. 
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Peixinhos voadores

Confeccione alguns peixinhos de papel, do 
tamanho aproximado de 8cm x 4cm.

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

Solicite aos brincantes para pintarem os peixes.

Posicione os participantes lado a lado numa linha 
imaginária e peça para colocarem um peixe à sua 
frente no chão. Delimite uma linha de chegada 
para o jogo.

Cada participante deverá assoprar o seu peixinho 
tentando fazê-lo alcançar a linha de chegada. 
Haja fôlego!

Vencerá o brincante que levar o peixe até a linha 
de chegada, sem tocar, apenas assoprando-o.
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Paraquedas cooperativo

Pegue um TNT grande, lençol ou uma toalha. 
Abra o tecido totalmente e peça para o brincante 
segurar pela borda com as duas mãos, deixando 
o pano esticado. Informe que esse é um 
paraquedas muito importante para a 
sobrevivência do grupo.

Coloque uma bola em cima do pano e peça para 
os brincantes sacudirem o paraquedas sem 
deixar a bola cair. Esse é o objetivo principal da 
dinâmica.

Em poucos segundos, a bola cairá. Coloque-a 
novamente e dê o comando de não deixarem a 
bola cair.

Fique atento às falas, aos comportamentos e às 
atitudes dos brincantes, pois ao final da dinâmica 
você poderá fazer um momento de reflexão e 
informar os valores que essa atividade 
proporciona, como cooperação e gentileza.

Se a atividade estiver fácil, crie metas, como 
levar o paraquedas com a bola para o outro lado 
de casa.

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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4. 

Levante

Esta brincadeira será feita no mínimo em duplas. 
Posicione os brincantes sentados no chão com as 
pernas cruzadas. 

O responsável pela atividade explica que as 
duplas devem se levantar juntas se apoiando um 
no outro e sem a ajuda das mãos.

Deixe os brincantes pensarem e criarem formas 
de se levantarem juntos.

Caso encontrem muita dificuldade, dê a dica para 
as duplas sentarem um de costas para o outro. 
Se a brincadeira estiver muito fácil, pode pedir 
para que se levantem usando uma parte 
específica do corpo, como a testa ou o ombro, por 
exemplo.

3. 

2. 

1. 
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Bolha de sabão

Pegue o material necessário: um copo com água, 
detergente e canudinho.

Assopre o canudinho e brinque livremente com as 
bolinhas de sabão.

Caso queira, podem fazer competições como:
a) A maior bolha.
b) A bolha que voa mais longe.
c) A bolha que vai mais alto.
d) Criar uma bolha dentro de outra.

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

