
Guia 10

Ideias de brincadeira para a quarentena



Como estão as brincadeiras em 
família? Vamos nos divertir 

ainda mais com o décimo 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/


Quem é o Mestre?

Os brincantes devem escolher uma pessoa para 
ser o adivinhador, que precisará sair do local.1. 

2. 

3. 
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4. 

Os demais brincantes devem escolher um mestre 
para encabeçar os movimentos e mímicas a 
serem imitados pelo grupo.

O adivinhador volta para a brincadeira com o 
objetivo de identificar o mestre escolhido pelo 
grupo. O mestre iniciará seus movimentos e o 
restante deve imitá-lo imediatamente para 
confundir o adivinhador.

O adivinhador tem 2 chances para descobrir 
quem é o mestre. Se errar, será novamente 
adivinhador por mais uma rodada. Se acertar, o 
mestre da vez passará a ser o adivinhador.



Dinâmica das diferenças

1. 

2. 

Separe caneta e uma folha de papel para cada 
participante. O desafio é desenhar, seguindo o 
comando, sem tirar a caneta do papel.

Dê o sinal de início da brincadeira e peça que 
cada participante desenhe uma cabeça. Depois os 
olhos, nariz, boca, dentes – tudo sem tirar a 
caneta do papel!

3. Os brincantes continuarão desenhando o pescoço 
e o tronco. 

4. 
Peça aos participantes que parem de desenhar. 
Todos devem mostrar o desenho para os outros.

Dica: 
Essa brincadeira pode ser explorada para 
desenvolver a ideia de que cada pessoa tem uma 
forma diferente de encarar um mesmo 
problema, pois cada desenho será de um jeito. 
Cada pessoa tem um ponto de vista e deve ser 
respeitada por isso.
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  Corrida dos animais

3. 

2. 

1. 
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Prepare o espaço da brincadeira para uma 
corrida, delimitando um ponto de partida e 
chegada. Escreva o nome de vários animais em 
pedaços de papel com a intenção de realizar 
sorteios.

Dois participantes por vez disputarão essa 
corrida. Estes devem sortear o animal que irão 
imitar durante a corrida.

Como em toda corrida, ganha quem chegar 
primeiro. O vencedor escolherá outro participante 
para disputar mais uma rodada de corrida.



1 Minuto

3. 

2. 

1. 

Divida os participantes em duas equipes. Em cada 
equipe deve ter uma pessoa responsável por 
escrever as respostas. Entregue uma folha de 
papel e uma caneta a elas.

O condutor da brincadeira dará uma ordem por 
rodada e as equipes terão 1 minuto para 
executar a tarefa. Exemplos de ordens: “Escrever 
nomes de cidades com a letra E”; “Escrever 
nomes de cantores com a letra G”.

A equipe que conseguir registrar a maior 
quantidade de palavras ganha 1 ponto. Ganha a 
brincadeira quem acumular maior quantidade de 
pontos. 
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Jogo das palavras

2. 

3. 

1. 
Prepare pedaços de papel, cada um com uma 
letra do alfabeto. Dobre para que os participantes 
não vejam qual é a letra. Divida os participantes 
em grupos (é possível brincar de 2 a 4 grupos).

Antes de começar, defina com os participantes a 
quantidade inicial de letras com a qual 
começarão a brincadeira e entregue os papéis, 
conforme estipulado.

As equipes devem tentar formar uma palavra 
com as letras que tiver em mãos. Se não 
conseguir formar, pode ir comprando letras 
que não foram distribuídas. Vence a equipe 
que conseguir acabar com todas as letras ou 
que estiver com menos letras ao final.
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Desenho coletivo
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2. 

3. 

1. 
Forme uma roda com os participantes. Rasgue 
uma folha de papel com as mãos de forma que o 
número de pedaços seja o mesmo da quantidade 
de participantes.

Distribua um pedaço de papel e uma caneta para 
cada participante.

Dê sinal para os participantes começarem a 
fazer pontinhos no papel. Deixe os 
participantes executarem essa tarefa por 
alguns segundos.

4. 
Dê outro sinal para que os participantes passem o 
seu papel para o colega da direita e fazer novos 
pontos no papel recebido. Siga trocando o papel 
até notar que está com bastante pontos.

5. 
Numa segunda etapa, os participantes devem 
criar desenhos ligando os pontos marcados no 
papel que estiver em mãos.

6. 

Assim que todos conseguirem pelo menos um 
desenho, junte de volta os pedaços de papel, 
encaixando para formar novamente a folha 
inicial. Cole com fitas e veja o resultado da 
construção coletiva.



1. 

2. 

3. 

Essa brincadeira será um contra um. Coloque uma 
música bem animada para tocar. Cada 
participante deve ter um canudo e um pedacinho 
de papel do tamanho que seja possível sustentar 
por sucção com o canudo.

Os brincantes vão dançar com o canudo na boca, 
mantendo o papel na outra ponta. 

Quem deixar cair o papel, perde a brincadeira.
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Dança do canudo



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 de
https://www.slideshare.net/aclmorae

s/coletnea-de-brincadeiras 
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