
Guia 3

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o terceiro 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/


Torneio de aviãozinho 
de papel

Esta brincadeira é uma competição de aviãozinho 
de papel em diversas categorias.1. 

2. 

3. 
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Solicite aos brincantes que façam seus próprios 
aviões. Fica ainda mais divertido se cada um 
enfeitar o avião com pinturas e desenhos.

Disputem diferentes categorias e se divirtam.

SUGESTÕES DE CATEGORIAS:

a) Distância: nessa disputa vencerá aquele que 
lançar seu avião o mais longe possível. Todos 
deverão lançar do mesmo local.

b) Maior avião.
c) Menor avião.
d) Mais criativo.
e) Rodopios: lançar o avião ao alto e aquele que 

der mais voltas no ar será o vencedor.
f) Aterrisagem: verificar qual avião fez a 

aterrisagem mais suave.
g) Pouso em local determinado: delimitar uma 

área para o lançamento do avião e outra para 
o pouso.

h) Tempo de voo: lançar o avião ao alto e 
verificar qual o tempo de voo, com a ajuda de 
um cronômetro.
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Quem sou eu?

Posicione todos em roda. O responsável pela 
atividade deverá preparar previamente vários 
cartões, cada um com um nome de uma 
celebridade ou de um familiar, para colar nas 
costas dos participantes. 
As celebridades podem ser artistas nacionais ou 
internacionais, cantores, jogadores de futebol, 
entre outros.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Os brincantes precisam descobrir quem é a pessoa 
oculta do seu cartão em suas costas por meio de 
perguntas que permitam responder somente com 
“sim” ou “não”.
 Exemplo: Moro Brasil? Sou da televisão? Canto 
sertanejo? Já joguei na seleção? Sou mulher?

O participante que vai tentar adivinhar pode 
explorar o espaço no meio da roda, fazendo uma 
pergunta para cada colega até descobrir quem é a 
sua pessoa oculta. 

Esta atividade não tem um vencedor porque o 
objetivo é que todos consigam adivinhar. Deve-se 
estimular mais a curiosidade do que a competição.

Assim que o brincante achar sua personalidade 
oculta, deverá ajudar os demais na dinâmica.
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Perfil

 Prepare cartões com vários objetos escritos em 
cada um, como no exemplo a seguir.

4. 

3. 

2. 

1. 

Um dos participantes sorteia uma ficha e deve 
dar dicas com frases afirmativas para que o 
restante dos brincantes tente descobrir o que é 
sem falar o nome do objeto.

Exemplo: Serve para segurar as roupas no varal 
(prendedor)

Anote quantos objetos do cartão os brincantes 
conseguiram descobrir. Para deixar mais 
desafiador, poderá marcar o tempo gasto para 
adivinhar todos os objetos e tentar diminuir esse 
tempo conforme for tentando novos cartões.

Se tiver bastante gente para brincar, pode 
separar em grupos para fazer uma disputa de 
qual equipe adivinha mais objetos. Se forem 
poucos participantes, é possível brincar de forma 
mais cooperativa.

Fogão
Clipes

Bicicleta
Saco

Chocolate
Tomada
Chinelo
Lenço
Foto

Aparelho

Mesa
Telefone
Chave
Caneta

Saia
Pneu

Borracha
Barbante

Colete
Impressora

Panela
Pulseira
Envelope
Bexiga

Lâmpada
Armário
Relógio
Viseira
Celular

Corrente
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Baião de dois

Em um recipiente, misture os grãos de feijão e 
arroz crus.

4. 

3. 

2. 

1. 

Um brincante por vez deve retirar apenas os 
feijões usando palitos de dente. Assim, após tirar 
um grão de feijão, outro participante toma o 
lugar e retira outro grão de dentro da vasilha.

Para ficar mais desafiador, pode-se disputar 
quem consegue retirar dez grãos de feijão em 
menos tempo.

Para desafiar outros grupos, poste nas redes 
sociais utilizando a #DesafioBaiaoDeDoisGaiaMais 
com o tempo de sua equipe para retirar 10 grãos 
de feijão e o número de participantes.
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Pregador, ai que dor

Um brincante deverá estar com 5 prendedores de 
roupa, um em cada dedo. Forme uma fila com os 
outros participantes a uma certa distância deste 
brincante e de frente para ele.

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

Ao sinal do responsável pela atividade, o brincante 
que estiver em primeiro na fila deverá correr até o 
brincante com os prendedores e colocar em si 
próprio um prendedor em cada dedo.

O brincante que teve os prendedores retirados 
vai para o final da fila e aquele que estiver em 
primeiro na fila vai até o brincante com os 
prendedores para prender em si.

A brincadeira acaba quando todos participarem e 
prenderem os dedos.

Para ficar mais desafiador, podem cronometrar 
quanto tempo levam para todos realizarem a 
atividade, para depois tentar fazer mais rápido. 
Lembrando que quanto mais rápido melhor, 
porque ninguém quer ficar com os dedos 
doloridos.

6. 

Para desafiar outras pessoas, poste nas redes 
sociais utilizando a #DesafioPregadorGaiaMais 
com o tempo de sua equipe e o número de 
participantes.

Aviso aos adultos responsáveis: 
Recomendamos que acompanhe ou adapte esta 

brincadeira para as crianças menores, evitando assim 
contratempos durante a diversão.  
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Aviso aos adultos responsáveis: 
Recomendamos que acompanhe ou adapte esta 

brincadeira para as crianças menores, evitando assim 
contratempos durante a diversão.  

4. 

Calçar a cadeira

Pegue 4 copos de plástico e uma cadeira.

Os brincantes devem formar uma fila a uma certa 
distância e de frente para a cadeira. O primeiro da 
fila deverá estar segurando os 4 copos.

Ao iniciar a atividade, o primeiro participante da 
fila deverá “calçar” a cadeira com um copo em 
cada pé. Assim que o fizer, vai para o final da fila.

Assim que o brincante anterior chegar ao final da 
fila, o próximo participante deverá ir até a 
cadeira, “descalçar” retirando os 4 copos e 
entregá-los para o próximo jogador.

A brincadeira termina quando todos os brincantes 
já tiverem participado, seja “calçando” ou 
“descalçando” a cadeira.

5. 

3. 

2. 

1. 
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5. 

4. 

6. 

Futebol de caranguejo

Divida os brincantes em duas equipes.

Demarque o espaço e coloque dois golzinhos. 
Trata-se de uma variação do futebol. Pode fazer 
adaptações, com o gol sendo delimitado por 
chinelos.

Solicite aos brincantes que fiquem apoiados sobre 
os pés e as mãos, de barriga para cima, e que 
somente poderão se locomover dessa maneira. 
Parecido com o andar de caranguejo.

Lança-se a uma bola (preferencialmente plástica) 
e o jogo se inicia. Cada equipe deverá fazer o 
maior número de gols na equipe adversária.

O goleiro pode ficar sentado ou ajoelhado e 
defender o gol com qualquer parte do corpo. 
Porém, para sair jogando, deve adotar a mesma 
posição dos outros jogadores. Uma variação 
possível é jogar sem goleiros.

Vence a equipe que fizer o maior número de gols.

3. 

2. 

1. 



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

