
Guia 4

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o quarto 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!

1

Registre as brincadeiras 
e publique com 
#horadebrincargaiamais
ou marque com 
@gaia_mais

https://www.instagram.com/gaia_mais/


Fute-boliche

Organize algumas garrafas de plástico vazias 
(podem ser PET, de amaciante ou outras) como 
se fossem os pinos de um boliche.

1. 

2. 

3. 
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Os brincantes devem derrubar o maior número 
de garrafas chutando uma bola.

Para aumentar o desafio aumente a distância do 
chute até as garrafas, coloque obstáculos antes 
das garrafas ou chute com o pé menos 
habilidoso. 
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Pega-pega Sr. Privada

1. 

2. 

3. 

4. 

Um brincante será o pegador.

Aquele que for pego vai ser transformado 
automaticamente em “vaso sanitário”, devendo 
permanecer no local onde foi pego e se 
posicionar com um joelho no chão e o outro 
dobrado 90° à frente com o pé no chão. Esse 
joelho à frente será o assento da privada. Um dos 
braços deverá ficar erguido para cima pois será a 
cordinha para dar a descarga.

Aquele que não foi pego poderá salvar o 
brincante que foi transformado em vaso 
sanitário. Para isso, o brincante que não foi pego 
deverá se sentar na coxa do Sr. Privada, puxar a 
cordinha imitando dar uma descarga. Assim, 
ambos podem voltar para a brincadeira.

A brincadeira acaba quando o pegador conseguir 
pegar todos os brincantes. Caso esteja muito 
difícil, o pegador pode pedir ajuda e a brincadeira 
ter mais de um pegador.



Sol e Lua

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Organize o espaço da brincadeira. Será necessário 
delimitar a área do Sol e a área da Lua em locais 
opostos no espaço. Os brincantes serão 
posicionados entre essas duas áreas.

Posicione os participantes em duplas, ficando um 
de costas para o outro e ambos sentados no 
chão. Procure alinhar as duplas sentadas uma ao 
lado da outra numa linha imaginária, bem no 
centro do espaço disponível para a brincadeira. 
Aqueles que se sentarem de frente para a área 
da Lua será o grupo Lua e aqueles que se 
sentarem de frente para a área do Sol será o 
grupo Sol.

Toda vez que o responsável pela brincadeira falar 
a palavra “Sol”, o grupo Sol deverá se levantar e 
fugir para a sua área de refúgio, enquanto o 
grupo Lua tentará pegá-los.

Quando o responsável pela brincadeira falar 
“Lua”, ocorre o inverso. Quem foge é o grupo Lua 
e quem pega é do grupo Sol.

Marca-se 1 ponto a cada vez que um brincante 
for pego. Esse ponto pode ser somado 
individualmente ou pelo grupo.

Área Sol

Equipe Sol Equipe Lua

Área Lua



Estralando os dedos

3. 

2. 

1. 

Em roda, combinar 4 sons a serem desenvolvidos 
utilizando partes do corpo. 

Sugestão: 1º Bater as duas mãos nas coxas 
simultaneamente/ 2º Uma palma / 3º Estralar os 
dedos da mão direita / 4º Estralar os dedos da 
mão esquerda.

Treine com todos os brincantes fazendo o ritmo 
juntos.

Todos os brincantes receberão um número que 
será a identificação para a brincadeira.

Inicia-se pelo participante número 1. Todos juntos 
vão fazer a sequência treinada, mas no 3° som, o 
brincante fala o seu número e no 4º, ele diz o 
número de outro participante, passando a 
brincadeira para o outro. 

Seguindo a sugestão inicial: o brincante 1 fala 
“Um” ao estralar os dedos da mão direita e 
“Três” ao estralar os dedos da mão esquerda. 
Todos continuam fazendo o ritmo juntos, batendo 
na coxa, batendo palmas, e quando forem 
estralar os dedos da mão direita o brincante 
número 3 falará “Três” e quando for estralar os 
dedos da mão esquerda falará o número de outro 
brincante.
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Continua



5. 

4. 
Não há um vencedor. O desafio é continuarem 
brincando por um longo tempo sem errarem, 
desenvolvendo a concentração e o ritmo.

Para aumentar a dificuldade, pode-se acelerar o 
ritmo da batida ou aumentar a quantidade de 
sons.
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Cabelo Cabeludo

3. 

2. 

1. 
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Nesta atividade um brincante terá o papel de 
líder. Para ficar divertido, em cada rodada um 
brincante poderá assumir o papel de líder.

Quando o líder falar “Cabelo”, todos os 
brincantes deverão colocar a mão na cabeça.

Quando o líder falar “Cabeludo”, todos os 
brincantes deverão tirar a mão da cabeça e 
erguer os braços.

Quando o líder falar “Pipoca”, todos os brincantes 
deverão dar um salto, estender os braços e dar 
um grito bem alto, dizendo: “PÁ”.

Quando o líder falar “Panela de Pressão”, os 
participantes deverão colocar um dedo bem em 
cima e no meio da cabeça, dar um giro e imitar o 
barulho de uma panela de pressão.

O líder passará os comandos aleatoriamente para 
testar a atenção dos outros participantes.

Quem errar o movimento, sai da brincadeira.



Bilboquê

2. 

1. 

Vamos construir um bilboquê. Para isso, peça a 
ajuda de um adulto:

A. Corte a parte de cima da garrafa PET, 
ficando como uma espécie de funil.

B. Amasse um papel usado até formar uma 
bolinha.

C. Envolva a bolinha de papel com fita-crepe e 
pinte.

D. Corte cerca de um metro de barbante e cole 
uma das pontas da bolinha com fita-crepe.

E. Utilize a parte mais reta da garrafa 
descartando a base, recorte formando uma 
placa retangular e enrole no bico da garrafa, 
de forma que ele vire um cabo.

F. Prenda o cabo no gargalo da garrafa com 
fita adesiva.

G. Amarre uma ponta do barbante no início do 
cabo com o funil.

O objetivo da brincadeira é segurar o copo com 
uma das mãos e tentar colocar a bolinha dentro, 
sem tocar nela.
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Continua

Salada de frutas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Separe os participantes em duplas.

Peça para cada dupla escolher uma fruta e não 
pode repetir.

Dê a cada participante uma folha de sulfite e peça 
para que escrevam o nome da fruta escolhida.

Coloque-os em círculo, separando as duplas de 
forma que um fique distante do outro. Cada 
brincante deve ficar com a sua folha a frente.

Prenda no chão a folha de sulfite com o nome da 
fruta virado para cima, de forma que todos 
possam ver.

Informe-os que, a partir de então, será cada um 
por si e não haverá mais a dupla.

Fique no meio da roda e fale a seguinte frase: “Fui 
à feira e comprei um abacaxi (por exemplo)!”.

8. 

Os dois participantes que escolheram abacaxi 
deverão trocar de lugar um com o outro. Você 
que estava no meio da roda, vai tentar tomar o 
lugar de algum destes, conquistando seu 
território.
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9. 

10. 

11. 

Quem sobrar deverá ficar no meio da roda e 
escolher qualquer outra fruta que estiver na roda.

Depois de algum tempo de brincadeira, pode 
comprar mais de uma fruta na feira. Por 
exemplo, quem estiver no meio da roda pode 
falar “Fui à feira e comprei pêssego e goiaba”.

Nota-se que, ao trocar de lugar, o nome de sua 
fruta também muda. Por isso, é preciso prestar 
atenção na folha à frente.

12. Quando alguém falar “Fui à feira e fiz uma 
salada de frutas!”  todos devem trocar de lugar.
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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

