
Guia 8

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o oitavo 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/


Passa-passa
aumenta-aumenta

Esta é uma variação da brincadeira de passar 
debaixo da corda.1. 

2. 

3. 
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Duas pessoas seguram as pontas das cordas. Os 
outros brincantes formam uma fila para passar 
por baixo da corda um de cada vez.

Quem segura a corda pode mudar a altura, ora 
ficando mais baixo ora mais alto.

DICA:
Coloque música para deixar a brincadeira ainda 
mais animada.
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Stop

1. 

2. 

Os brincantes podem jogar um contra o outro, 
formar duplas ou equipes para competir.

Cada jogador ou equipe deve ter uma folha de 
papel e um lápis. Todos devem organizar uma 
tabela no papel com itens na primeira linha: 
nome, cor, cidade, fruta, objeto, meio de 
transporte, etc. A tabela deve ser a mesma para 
todos os jogadores ou equipes.

3. 

Depois de feita a tabela, cada jogador ou equipe 
deve mostrar um número aleatório de dedos das 
mãos. Corra o alfabeto correspondendo cada 
dedo a uma letra, até o último dedo que definirá 
a letra da brincadeira.

4. 

5. 

Os jogadores ou as equipes devem preencher a 
tabela com palavras que iniciem com a letra 
definida anteriormente. O jogador ou equipe que 
preencher toda a tabela primeiro vai parar a 
brincadeira dizendo “Stop!”.

Siga o seguinte sistema de pontuação: 5 pontos 
para a palavra que foi utilizada por mais de uma 
pessoa ou equipe; 10 pontos para a palavra que 
foi utilizada somente por uma pessoa ou equipe.

6. 
Sorteie outra letra, comece novamente a 
brincadeira e ao final, some o total de pontos 
conseguidos pelo jogador ou equipe. Quem 
somar mais pontos ganha a brincadeira.



4. O último da fila vai falar bem alto a frase que 
recebeu.

DICA: 
A brincadeira pode ficar divertida também se os 
participantes passarem adiante uma careta ou 
um gesto com o corpo.

Telefone sem fio

3. 

2. 

1. 

4

Forme uma fila com os participantes. 

O primeiro da fila falará uma frase ou uma 
palavra no ouvido do participante que estiver 
atrás. Não pode deixar mais ninguém ouvir.

Essa frase passará por todos os participantes na 
fila, da forma que cada um entendeu.



5. 
Caso a brincadeira fique difícil com o número 
sete, utilize a mesma lógica para número como o 
três ou o cinco, até chegar ao número sete.

Buzz 

3. 

2. 

1. Não há limite de pessoas para o jogo. 
Recomenda-se fazer em círculo. 

BUZZ significa o número que tem o sete na casa 
da unidade e os múltiplos de sete.

Os brincantes contam em voz alta a sequência 
dos números cardinais e quando chegar nos 
números que tenham um sete no final (7, 17, 27, 
37...) ou que seja um múltiplo de sete (14, 21, 
28, 35...) deve falar “BUZZ” em seu lugar. 

Demonstração: 1, 2, 3, 4, 5, 6, BUZZ, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, BUZZ, 15, 16, BUZZ, 18, 19, 20... 

4. 
Ao errar, começa tudo novamente. Um bom jeito 
de jogar essa atividade é desafiar os 
participantes para que tentem contar até o 
número 100 sem ninguém errar.
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Bola ao capitão

2. 

3. 

1. 

Esta é uma simplificação do jogo de basquetebol. 
Serão necessários pelo menos 6 participantes e 
uma bola. Divida-os em 2 equipes e escolha 1 
capitão para cada. Organize o espaço da 
brincadeira dividindo-o em 2 áreas – cada equipe 
recebe uma área. O capitão ficará ao fundo da 
área do adversário sobre uma cadeira ou algum 
móvel seguro que o deixe elevado. 

Os jogadores precisam dar no mínimo 3 passes, 
sendo que aquele que estiver com a bola deve 
ficar parado para realizar o passe. O objetivo é 
que a bola chegue às mãos do capitão, que 
deverá segurar firmemente a bola com as duas 
mãos para valer um ponto. Não vale se somente 
tocar na mão do capitão. 

Cada vez que um capitão pegar a bola, soma 
um ponto para a sua equipe. O jogo vai 
retomar com a posse de bola do outro time, 
em sua área correspondente.

4. 
A atividade poderá terminar por tempo ou por 
número de pontos, desde que estabelecido 
previamente.

5. 
Vencerá a equipe que tiver o maior número de 
pontos.
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Massinha caseira
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Receita 
- 4 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de sal
- 1/2 xícara de água 
- 1 gota de corante (opcional)
- 1 colher de sopa de óleo

Misturar tudo até chegar ao ponto. Depois é 
brincar, criar e construir o que a criatividade 
permitir.



1. 

2. 

3. 

Divida uma lousa, uma cartolina ou uma folha de 
papel em duas partes iguais como uma quadra 
de vôlei.

Separe a turma em duas equipes e defina o lado 
da lousa/papel que corresponde a cada time. Para 
ficar mais divertido, coloque nome aos times.

Cada time deverá escolher seis palavras. Escreva 
essas palavras na sua área e, de preferência, em 
letras maiúsculas que facilitem a visualização das 
sílabas.
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5. 
Assim que as sílabas forem utilizadas, marque-as 
com X ou risque-as para que não sejam utilizadas 
novamente.

4. 

Forme uma nova palavra utilizando as sílabas de 
palavras diferentes que compõe o seu time de 
vôlei. Exemplo: se o seu time tiver as palavras 
LARANJA e MALVADO, podem ser utilizadas as 
sílabas LA (de laranja) e DO (de malvado) para 
formar a palavra LADO.

6. 
Na sequência, o outro time deve elaborar a sua 
jogada usando as sílabas das palavras  disponíveis 
em sua quadra.

7. 

Dê um tempo para as equipes formarem a 
palavra. Perde o jogo a equipe que não conseguir 
formar mais palavras com as sílabas restantes em 
seu time.

Voleibol de palavras



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

