
Guia 5

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o quinto 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!
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Registre as brincadeiras 
e publique com 
#horadebrincargaiamais
ou marque com 
@gaia_mais

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


Pega-Pega Espelho

Um brincante será escolhido como o pegador e 
os demais serão os fugitivos.1. 

2. 

3. 

2

Aqueles que forem pegos deverão fazer uma 
posição de estátua qualquer.

Para salvar quem foi pego, qualquer participante 
que estiver fugindo do pegador deverá imitar a 
estátua permitindo que retorne à brincadeira.

4. Depois de um tempo, troca-se o pegador.
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“Jogo da velha” gigante

1. 

2. 

3. 

4. 

Faça um “jogo da velha” em tamanho grande no 
centro do espaço para a brincadeira. Você pode 
fazer com giz ou barbante.

Divida os brincantes em duas equipes, 
posicionando-os em filas de lados opostos do 
“jogo da velha” e a uma determinada distância.

Separe 5 bolas de uma cor para um grupo e 5 
bolas de outra cor para outro. Você pode 
confeccionar as próprias bolas com papel. Deixe 
as bolas ao lado do “jogo da velha”, com a 
mesma distância dos dois grupos.

Os dois grupos irão preencher o “jogo da velha” 
ao mesmo tempo. Ao ser iniciada a brincadeira, 
um brincante de cada grupo correrá, pegará uma 
bola, colocará no “jogo da velha” e voltará para o 
final da fila da sua equipe.

5. 
Quando a pessoa de sua equipe chegar no final 
da fila, o próximo brincante poderá sair para 
preencher o “jogo da velha”.

6. Para deixar a brincadeira mais desafiadora, 
pode-se disputar o melhor de 3, 5 ou 7 rodadas.



Sorrisos geram sorrisos

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
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Atividade individual e com muita risada!

Cada brincante deverá ter 5 bolinhas de papel 
amassado em suas mãos. Elas representam as 
“vidas” de cada um.

Todos deverão se deslocar pelo espaço da 
atividade, encontrar uma pessoa, ficar de frente 
e tentar fazê-lo dar risada.

Quem rir primeiro perde uma vida, tendo que 
entregar ao colega uma bolinha de papel.

Vence quem tiver mais “vidas” em suas mãos.



Bigode maluco

3. 

2. 

1. Entregue um pedaço de barbante aos brincantes.

Explique que o pedaço de barbante deverá estar 
entre o lábio superior da boca e o nariz, como se 
fosse um bigode.

Coloque músicas animadas para todos dançarem.

6. Vence o brincante que conseguir ficar por mais 
tempo dançando com o bigode em seu rosto.

5. 

4. Os brincantes deverão equilibrar o seu bigode. 
Não vale prender o bigode, apenas equilibrar.

Aqueles brincantes cujo bigode desequilibrar do 
rosto e cair deverão sair do jogo.
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Anagrama

3. 

2. 

1. 

5. 

4. Um brincante por vez irá mostrar seu cartão e os 
outros vão tentar adivinhar qual era a palavra.

Para ajudar a identificar, o brincante que criou o 
anagrama poderá dar dicas, como por exemplo 
“é uma comida”.

Explique o que é um Anagrama para os brincantes 
(transposição das letras de uma palavra para 
formar outra palavra).

Distribua cartões de papel e lápis para que os 
brincantes criem o seu Anagrama.

Cada um vai pensar em uma palavra e escrever 
no cartão o Anagrama correspondente. 
Estabeleça uma ordem de participantes.

6. Quem conseguir adivinhar ganha um ponto.

7. Ao final, vence quem tiver o maior número de 
pontos.
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Exemplos:
A. DINAL RONHO (Ronaldinho – jogador de futebol)
B. FANELETE (Elefante – animal)
C. COMACA (Macaco – animal)
D. LEBO TABOR (Borboleta – animal)
E. FOLETENE (Telefone – objeto)
F. DENCODE ESVATE (Escova de dente – objeto)
G. LACOTECHO (Chocolate – comida)
H. TAFRIBA TATA (Batata frita – comida) 
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Batata quente

2. 

1. 
Forme uma roda, com um brincante começando 
com um objeto na mão.

Um líder deverá estar de fora, sem poder olhar a 
roda com os outros brincantes.

3. O líder cantará “Ba-ta-ta quente, quente, quente, 
quente...”.

4. 
Enquanto o líder cantar, os brincantes irão 
passando o objeto de mão em mão.

5. 
Quando o líder falar “Queimou”, quem está com 
o objeto em mãos perde e passa a ser o líder na 
próxima rodada.



1. 

2. 

3. 

Organize o espaço da brincadeira, deixando-o 
livre sem obstáculos para a movimentação.

Coloque uma venda nos olhos de um brincante. 
Este tentará capturar os demais brincantes que 
estarão espalhados livremente pelo espaço.

O pegador vendado deverá tentar descobrir quem 
é a pessoa capturada apenas com o tato.
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Cabra-cega



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

