
Guia 9

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o nono 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 ;)

Aguentem firme, fiquem em 
casa e brinquem muito!
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Registre as brincadeiras 
e publique com 
#horadebrincargaiamais
ou marque com 
@gaia_mais

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


Corrida do antecessor
e sucessor¹

Organize o seu espaço de brincadeira para que 
fique livre e possibilite uma corrida de ida e volta 
a partir de um ponto inicial.

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 
O antecessor, número 6, e o sucessor, número 8, 
deverão correr até o outro lado do espaço da 
brincadeira e retornar.

6. 
Vence quem chegar primeiro ao ponto inicial da 
brincadeira.

Forme uma fila com os brincantes perfilados lado 
a lado no ponto inicial da corrida.

Cada brincante será chamado por um número.

O responsável pela brincadeira deve escolher um 
número aleatório e falar bem alto. Por exemplo: 
número 7.



Pingobol¹

1. 

2. 

Esta brincadeira é recomendada para grupos de 2 
a 5 brincantes. É possível adaptá-la de acordo 
com a faixa etária dos participantes. Será 
necessária uma bola que pingue.

Utilize um bambolê ou risque um círculo no chão.

3. Enumere os brincantes em sequência e 
mantenha a sequência ao jogar.

4. 

5. 

O brincante número 1 deverá lançar a bola com 
as duas mãos para pingar dentro do círculo. O 
brincante número 2 deverá pegar essa bola. Siga 
a sequência para jogar e pegar a bola.

Se um brincante não conseguiu pegar a bola, 
marca ponto aquele que lançou. Exemplo: se o 
brincante 3 jogar a bola e o brincante 4 não 
pegar, o ponto vai para o brincante 3.

6. 
Se a bola não pingar dentro do círculo, 
automaticamente os outros brincantes recebem 
um ponto cada um. O mesmo ocorre se algum 
brincante pegar a bola fora da sequência.

7. A duração do jogo poderá ser marcada por tempo 
ou por número de pontos.
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Carimbo ameba¹

3. 

2. 

1. 
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Será necessária uma bola para essa brincadeira. 
O objetivo é queimar o amigo.

Lança-se uma bola para alto e quem pegar não 
poderá correr. Deverá tentar queimar um colega 
sem sair do lugar. Se ninguém foi queimado, a 
bola será da vez de quem pegar a bola primeiro, 
para poder tentar queimar outro amigo. 

O brincante que for queimado deverá sentar no 
chão de pernas cruzadas onde foi queimado e se 
transformará em uma ameba. Somente poderá 
voltar em duas situações:

Primeira situação: quando lançarem a bola em 
sua direção. 

Segunda situação: quando um outro brincante 
chegar perto, a ameba encosta na perna dele e 
grita a palavra “AMEBA”. Nesse caso, os 
brincantes trocam de lugar – aquele que foi pego 
pela ameba senta e o que pegou volta ao jogo. 



Todo louco é louco¹

3. 

2. 

1. 

Semelhante ao “morto ou vivo”. O líder dará o 
comando, segundo a qual os brincantes deverão 
executar o que for combinado. Caso o comando 
seja colocar a mão na cabeça, todos deverão 
colocar a mão na cabeça, independentemente do 
gesto que o líder fizer.

O líder da brincadeira tem como objetivo ludibriar 
os brincantes, forçando-os assim ao erro.

Os comandos podem ser referentes a partes do 
corpo onde os brincantes devem colocar as mãos.

Sugestão de comandos e movimentos:

Cabeça = as duas mãos na cabeça

Bochecha = as duas mãos na bochecha

Orelha = as duas mãos na orelha

Testa = as duas mãos na testa

Nuca = as duas mãos na nuca

Nariz = as duas mãos no nariz

Bigode = os polegares e indicadores sobre os 
lábios

Barba = as duas mãos de punhos fechado abaixo 
do queixo
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Pega pega corrente²

2. 

3. 

1. Escolha um participante para ser o pegador.

Quando o pegador conseguir pegar um brincante, 
eles devem ficar de mãos dadas e tentar pegar 
outro participante.

A cada brincante pego, a corrente fica maior.

4. A captura só valerá se a corrente estiver unida.

5. A brincadeira termina quando todos forem pegos. 

6



Futebol de canudo²
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2. 

3. 

1. 
Marque o campo do jogo no chão com uma fita 
ou giz. Delimite o espaço do gol.

Faça uma pequena bolinha de papel.

O jogo será de um brincante contra o outro. Cada 
um deve receber um canudo.

4. 
O objetivo é soprar a bolinha de papel com o 
canudo até o gol. Quem fizer mais gols ganha o 
jogo.



1. 

2. 

3. 

Marque no chão um caminho que deve ter um 
começo e um fim.

Organize os brincantes em 2 equipes. Cada equipe 
deve formar uma fila uma em cada ponta do 
caminho.

Dê o sinal para o início. O primeiro de cada fila 
deve andar sobre a linha demarcada e quando se 
encontrarem, jogarão o jokenpô (pedra, papel ou 
tesoura).
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5. 

Assim que o jogador que perdeu o jokenpô 
chegar ao final da fila, aquele que está em 
primeiro sairá para dar combate com o jogador 
da outra equipe que está vindo em sua direção.

4. 
Aquele que perder o jokenpô deve voltar 
correndo para o final da fila da sua equipe. Quem 
venceu, segue a linha do circuito em direção à 
equipe adversária. 

6. 
Ganha ponto a equipe que conseguir chegar até o 
grupo adversário percorrendo todo o caminho.

7. 
A atividade continua enquanto houver motivação 
por parte dos brincantes ou até que uma equipe 
atinja a quantidade de pontos combinado 
previamente.

Jokenpô na linha²



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 dos livros 

¹ Guia de atividades da Hora do 
Brincar de Volney Guaranha (2019).

² Práticas em Brincadeiras e Jogos de 
Tiago Aquino da Costa e Silva e Alipio 

Rodrigues Pines Junior. Editora 
Supimpa (2018).
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https://www.gaiamais.org/wp-content/uploads/2019/05/Guia-Hora-do-Brincar.pdf

