
Guia 7

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o sétimo 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/


Dança da cadeira

Organize as cadeiras no meio do espaço 
destinado para a brincadeira. Sempre deve haver 
uma cadeira a menos do que o número de 
participantes (por exemplo, se forem 4 
brincantes, deixe apenas 3 cadeiras).

1. 

2. 

3. 
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Coloque uma música e todos os brincantes 
devem dançar e andar ao redor das cadeiras, 
sem tocá-las.

Quando a música parar, os brincantes devem se 
sentar. Quem não conseguir sentar, sai da 
brincadeira.

Observação: 
Uma alternativa para a brincadeira ficar mais 
divertida com poucos brincantes é apenas 
substituir a pessoa que controla a música pela 
que perdeu na rodada, nunca reduzindo o 
número de cadeiras. Por exemplo, se 5 pessoas 
estiverem brincando, uma ficará no controle do 
som e as outras 4 brincarão (com 3 cadeiras). 
Quem perder a rodada irá para o controle do 
som, e essa pessoa entrará na brincadeira.

4. Retire mais uma cadeira e continue a brincadeira.
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Elefantinho colorido

1. 

2. 

Um brincante fica no centro do espaço para a 
brincadeira e os outros brincantes se espalham à 
sua volta.

O brincante do centro falará: “Elefantinho 
colorido?”

3. Os demais brincantes responderão: “Que cor?”

4. 

5. 

O brincante que está no centro escolhe uma cor 
para falar, por exemplo, azul.

Quem encostar em algo azul está “salvo” e não 
pode ser pego. Quem não estiver encostando em 
algo azul precisará fugir. Se for pego, ficará no 
centro na próxima rodada.



Estátua

3. 

2. 

1. 
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Um brincante será o líder da brincadeira. O líder 
colocará uma música para os outros brincantes 
dançarem.

Quando o líder parar a música ninguém poderá 
se mexer.

Caso alguém se mexa deverá pagar uma prenda 
(como imitar algum animal, dançar, contar uma 
piada).



Gato mia

3. 

2. 

1. 
Um dos brincantes ficará com os olhos fechados. 
As luzes devem ser apagadas para os demais se 
esconderem. 

Os brincantes que estão fugindo devem fazer o 
som de gato miando. Quem estiver com os olhos 
vendados deverá ouvir o som dos gatos e tentar 
pegá-los.

Sempre que o pegador falar “gato mia”, todos os 
que estão fugindo deve imitar o som de um gato 
miando.

4. 
A pessoa que for pega deverá ficar parado. O 
“pegador” pedirá “gato mia” e o brincante deve 
responder miando. Quem está vendado deve 
então tentar descobrir de quem é a voz. 
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Mãe da rua

2. 

3. 

1. 
Posicione os brincantes em 2 linhas distantes 
como uma rua. Um pegador ficará no centro entre 
essas linhas e será a “mãe da rua”. 

Quando o pegador falar “mãe da rua”, todos 
deverão pular num pé só e atravessar a rua.

Quem for pego vira a “mãe da rua”.
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Palitinhos
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Prepare vários palitinhos de cores diferentes. Os 
brincantes deverão se posicionar em roda, um 
dos participantes deve pegar todos os palitinhos  
coloridos e soltá-los no meio da roda. 

Cada brincante tentará apanhar para si um 
palitinho sem que nenhum outro se mova. Se 
conseguir tirar, ele continua jogando, retirando o 
maior número de palitinhos possível (sempre um 
por vez e sem mexer os outros).

Se ao tentar tirar um palitinho do local e os outros 
palitinhos se mexerem, o participante passa a sua 
vez para a próxima pessoa da roda.

1. 

2. 

3. 

5. 

Observação
Uma modificação do jogo é pintar um palitinho 
de preto e ele ter valor maior (como valer 10 
palitinhos).

4. 
Ganha quem conseguir pegar o maior número de 
palitinhos ao final do jogo.



1. 

2. 

3. 

Organize os brincantes posicionados lado a lado 
sobre uma linha ou ponto de partida.

Escolha um brincante para ser o “Suqueiro 
Doidão ”, isto é, dê ao brincante o comando do 
jogo. Ele deve ficar à frente e a certa distância 
dos demais participantes.

Quando o “Suqueiro Doidão” falar o nome de um 
suco que seja verdadeiro, todos os brincantes 
devem falar bem alto “EBA!” e executar um pulo 
para a frente. Exemplo: suco de laranja, suco de 
morango, suco de jabuticaba.
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5. 

O “Suqueiro Doidão” vai controlar a distância que 
os outros participantes vão ficar dele. Quando o 
“Suqueiro” falar “suco estragado!”, sai correndo 
para tentar pegar os outros brincantes. Estes 
podem fugir e ficarão salvos ao retornarem ao 
ponto inicial da brincadeira.

4. 

Quando o “Suqueiro Doidão” falar o nome de um 
suco que não existe, todos os brincantes devem 
dar um passo para trás e falar bem alto: “ECA!”. 
Exemplo: suco de chulé, suco de piolho, suco de 
tijolo.

6. Quem for pego se transforma em “Suqueiro 
Doidão” e passa a comandar a brincadeira.

Suco estragado



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

