
Guia 6

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o sexto 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/


Alerta

Organize os participantes em roda. Selecione um 
participante que deve jogar uma bola para o alto 
dizendo o nome de algum outro participante.

1. 

2. 

3. 

2

Quem teve o nome falado deve correr para pegar 
a bola, enquanto os outros fogem.

Assim que pegar a bola, a pessoa fala: “Alerta!” 
e todos devem parar de se mexer.

5. 
Cada participante pode ser queimado 4 vezes e 
continuará na brincadeira. Apenas na quinta vez 
que for queimado o participante sairá do jogo.

Observação: 
Para reduzir a chance de “danos” dentro de casa, 
pode-se jogar com uma bola adaptada e mais 
leve, como meias enroladas, e combinar que só 
pode queimar as pernas.

4. 
Quem estiver com a bola deve tentar queimar 
alguém.
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Cada macaco no seu galho

1. 

2. 

Variação de pega-pega, porém, para ficar imune 
ao pegador, o participante terá que ficar em 
algum lugar sem encostar no chão (como em 
cima da cadeira, por exemplo).

Para ficar mais divertido, se você estiver 
brincando com crianças pequenas, podem fazer o 
pega-pega imitando macacos.



Cama de gato

4. 

3. 

2. 

1. 
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Coloque duas cadeiras “de costas” uma com a 
outra, com um espaço de aproximadamente 1m 
entre elas.

Pegue um barbante e vá entrelaçando entre as 
cadeiras até ficar um emaranhado de barbante.

Os brincantes terão que atravessar esse obstáculo 
sem encostar no barbante.

Você pode fazer um longo caminho com mais 
cadeiras, tornando o desafio ainda maior!



Chicotinho queimado

3. 

2. 

1. 
Um brincante deverá segurar somente uma 
ponta da corda e girar em seu próprio eixo, com 
a corda próximo ao solo.

Os outros brincantes devem estar ao redor e 
devem pular a corda.

Quem for queimado sai da brincadeira, vencendo 
quem ficar por último.

4. 
Para aumentar a dificuldade da brincadeira 
aquele que estiver girando a corda poderá variar 
a velocidade.
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Cinco Marias
Fases 1 e 2

2. 

1. 

Fase 2: 

Com o movimento parecido da Fase 1, o 
brincante deve pegar os saquinhos/pedrinhas 
que estão no solo de dois em dois.

Pegue 5 pedrinhas ou prepare 5 saquinhos de 
areia, que serão as “cinco Marias”.

O jogo é composto de diferentes fases. Ao errar, 
o brincante perde a vez e deve retomar de onde 
parou na próxima rodada.

Fase 1: 

Jogar as cinco Marias no chão. O brincante 
escolhe uma delas e a joga para o alto. Enquanto 
essa está no alto o brincante deve, com a mesma 
mão que lançou, pegar uma das outras quatro 
que ficaram no solo e, em seguida, agarrar o 
saquinho/pedrinha que foi lançado antes que  
caia no chão. Esse movimento deve ser repetido 
com os demais saquinhos. Quem conseguir pegar 
todas passa para a próxima fase.
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Cinco Marias
Fases 3, 4 e 5
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Fase 3: 

As cinco Marias devem ficar no chão. O brincante 
escolhe uma delas e a joga para o alto. Enquanto 
essa está no alto o brincante deve, com a mesma 
mão que lançou, pegar uma das outras quatro 
que ficaram no solo e, em seguida, agarrar o 
saquinho/pedrinha que foi lançado antes que 
esse caia no chão.  Na segunda vez que fizer o 
lançamento, o brincante deve pegar os três que 
restaram de uma vez só, e agarrar o 
saquinho/pedrinha antes de cair no chão.

Fase 4: 

Com um movimento parecido com a fase 
anterior, nessa fase o brincante deve pegar todos 
os saquinhos/pedrinhas que estão no chão de 
uma só vez.

Fase 5: 

Todas os saquinhos/pedrinhas ficam no chão. 
Com uma das mãos, o brincante tem de fazer 
uma ponte - com a mão apoiada no solo pelas 
pontas do polegar e do indicador. Com a outra 
mão o brincante deve jogar para cima um dos 
saquinhos/pedrinhas, passar outro 
saquinho/pedrinha por baixo da ponte, e pegar o 
saquinho/pedrinha lançado antes de cair no chão. 
O brincante deve repetir o movimento 4 vezes, 
até que todos os saquinhos/pedrinhas tenham 
passado embaixo da ponte.



1. 

2. 

3. 

Todos os brincantes se sentam em roda.

Um brincante é selecionado e fica em pé por fora 
da roda com um objeto na mão (como um bicho 
de pelúcia).

O brincante que está em pé anda por fora do 
círculo até deixar o objeto atrás de um brincante 
sentado.

8

5. 
O brincante que estava em pé deve fugir e 
conseguir se sentar no lugar que colocou o 
objeto.

4. 
O brincante sentado que teve o objeto deixado 
atrás deve correr e tentar pegar quem estava em 
pé.

Ciranda
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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

