GUIA DO BRINCAR

EDUCAÇÃO INFANTIL

INTRODUÇÃO
Prezadas famílias,
Diante da pandemia do coronavírus (covid-19), reforçamos a importância
de a comunidade escolar assumir uma postura preventiva em relação à
propagação da doença, mantendo-se em quarentena.
Para que esse período seja mais proveitoso, compartilhamos algumas
sugestões de atividades e brincadeiras para serem feitas em casa com as
crianças.
Essas atividades têm como base a Matriz Curricular de Brincadeiras e Jogos,
criada pela equipe da Educação Infantil do Colégio Farroupilha a partir do
reconhecimento da importância primordial da brincadeira e da ludicidade
na vida de todos, especialmente no momento da primeira infância.

O brincar que
encanta o tempo!
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BRINCADEIRAS
COM TECIDOS

brincar de deitar e rolar sobre o

BRINCANDO
COM SUCATAS
Materiais: descarte criativo (materiais variados previamente limpos, como
potes, garrafas, latas...)

possibilidades diversas do brincar espontâneo por meio de diferentes
interações.
Durante o brincar, as crianças gostam de pegar, observar, comparar,
remexer, descartar, empilhar, trocar e escolher outros objetos que possam
fazer parte das construções, testando possibilidades de manuseio e suas

EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS DE
DESCARTE E CONSTRUÇÃO COM
OBJETOS NÃO ESTRUTURADOS
exploração.

miniaturas de animais, como sapo, cachorro e etc.).

DESENHOS

da altura da criança).

proporcionando que a criança estabeleça relações.

movimentos de pressão e preensão, assim como a troca das cores,
o contorno de sua mão e da mão da criança, comparando também medidas
de ambas.

BRINCADEIRAS
MUSICADAS
lentos, ações que divertem as crianças e favorecem o desenvolvimento da
fala e da coordenação motora.

MÚSICAS QUE
IMITAM ANIMAIS

BRINQUE E
SABOREIE
Corte-as de diversos tamanhos e formatos com a mamãe ou o papai.

as mãozinhas.

EXPLORANDO OS
SENTIDOS COM
PAPEL CELOFANE

proximidade com as crianças. Colocando o papel no rosto, estimula-se a
ouvir o barulho e estimular o sentido do tato.

CANTINHO
SONORO

objetos são dispostos, de forma suspensa ou não, para que a criança crie
sua brincadeira.

BRINCANDO
COM ESPELHO
Dois espelhos grandes (de preferência presos à parede), cartazes com
fotos de diferentes expressões faciais retiradas de revistas ou da internet,
aparelho de som, fantasias, bijuterias, chapéus, colchonete.

ACAMPADENTRO
acampadentro
fora do quarto para quebrar a rotina e tornar tudo mais divertido.

lençóis, cobertores, almofadas, colchonetes e bichinhos de pelúcia.

MOVIMENTANDO
AS BOLINHAS
Crianças e familiares seguram o tecido, esticando e fazendo movimentos
das bolinhas e coloca-as sobre o pano.

GARRAFINHAS
SENSORIAIS
COM ÁGUA
Dentro delas, podem ser colocados objetos (estrelinhas, bolinhas,
borrachinhas de cabelo, bichinhos, miçangas, dados ou o que você tiver
em casa) que despertem a curiosidade e o interesse pela observação.
um efeito visual diferente.

CHOCALHOS COM
GARRAFA PET
picolé, areia, pedrinhas, sementes, botões, etc.).

do novo instrumento o som desejado.

para garantir que não seja mais aberta. Finalizando, use a imaginação para
ritmos.

PETECA
amarrar, podendo ser uma tira do próprio tecido.

criança movimente-se, torna-se também estimulante.
Nesse jogo, poderão ser feitas variações na hora de brincar, podendo-se
lançar a peteca com as mãos por cima da cabeça ou mais próxima ao

BINÓCULOS
Para fazer este brinquedo, que deixa o mundo diferente, você vai precisar

prender o papel celofane no rolo de papel higiênico. Em seguida, repita o

BILBOQUÊ

Na outra ponta do cordão, prenda uma bolinha de isopor ou papel colorido,

e do raciocínio.

CIRCUITO MOTOR

descer, saltar, rolar e rastejar, passar por dentro e por fora das cadeiras.

em relação às suas capacidades de movimento.

MASSA DE
MODELAR CASEIRA

Em uma vasilha grande, misture a farinha e o sal. Em seguida, adicione a

muito mole, você pode adicionar mais farinha e, caso ainda esteja seca e

ser conservada na geladeira em um pote fechado durante muito tempo.

DICAS DE
BRINCADEIRAS
COM MASSINHA
Este é o tipo de brincadeira que não precisa de muitos recursos ou

Inserindo alguns objetos com texturas diferentes, você pode pedir que
Manuseando a massa de modelar, as crianças podem descobrir diferentes

Elas também podem usar palitos, forminhas e tampas de garrafa pet para
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MASSA DE
MODELAR CASEIRA
Você vai precisar de:

Corante alimentício.
Modo de preparo:
Em uma vasilha grande, misture a farinha e o sal, em seguida, adicione

ou mais alaranjado à massinha.
Pode-se, também, fazer uma massinha branca sem adicionar nenhum
de sucos em pó (uva e frutas vermelhas). Depois de pronta, a massa de
modelar pode ser conservada na geladeira em um pote fechado.

BRINCADEIRAS
PARA FAZER MASSA
DE MODELAR
de picolé, forminhas e tampas de garrafa pet para cortar, furar, riscar e
desenhar sobre a massa.
Usem a criatividade para se divertir.

BRINCADEIRA COM
BOLINHAS COLORIDAS
E FITA ADESIVA

bolinhas coloridas, divertindo-se com a brincadeira.

MESTRE
MANDOU
Em família, sentar em círculo. Os integrantes deverão escolher dois objetos
de sua preferência.
Em seguida, inicia a brincadeira com o mestre, apresentando os comandos
lo. Todos terão sua vez de ser o mestre.

ACERTE
O ALVO
Escolher, com a criança, recipientes de variados tamanhos da sua casa,
como baldes, bacias e potes, colocando-os em diferentes alturas.
Escolha um objeto macio e leve, para, de uma distância predeterminada,

BRINCADEIRAS
COM DESCARTES
CRIATIVOS
A brincadeira consiste em oferecer descartes criativos para as crianças

BRINCADEIRAS
ENVOLVENDO ARTE
Oferecer à criança diferentes materiais, como cola, giz de cera, tinta, retalhos
criatividade artística.

VARAL
DE FITAS
Preparar um varal, utilizando um barbante preso a dois suportes. Com

CAÇA AO
TESOURO
Esconder um objeto para a criança procurar. Ao longo do percurso, o adulto

JOGOS IMITATIVOS
EM FAMÍLIA
A brincadeira segue até que todos os membros da família tenham criado o
seu movimento.

BILBOQUÊ
tesoura, materiais para enfeitar.

Corte a garrafa pet na altura do gargalo.
Corte cerca de 30cm de barbante.
na ponta da garrafa.

JOGO VAI E VEM
DE GARRAFA PET
RECICLADA

1º passo: corte as garrafas ao meio.
3º passo: forre o local com jornal ou revista e pinte a garrafa pet com spray.
4º passo: após secar, pegue as duas cordas de nylon e passe por dentro da
garrafa.
5º passo: dê um nó na ponta da corda. Faça o mesmo com a outra ponta.
6º passo: meça 30cm e dê um nó na ponta da corda. Faça o mesmo com
as outras pontas.
7º passo: passe a corda por dentro do cano.
8º passo: junte os dois nós para passar a braçadeira.
9º passo: passe a braçadeira e corte a ponta que sobrou. Faça o mesmo
com as outras pontas.

BOLICHE COM
GARRAFA PET
Os pinos serão as garrafas, que poderão ser enfeitadas de acordo com a
escolha da criança (com tinta guache, com cola colorida, com tecido etc).

garrafas!

quantas foram derrubadas.

CHOCALHOS
COM MATERIAIS
RECICLADOS
Colocar, dentro dos descartes, tampas, pedrinhas, botões, e outros materiais
que produzam efeitos sonoros.

CULINÁRIA
DE BISCOITOS

1 colher de sopa de essência de baunilha (opcional).
Modo de preparo:

manteiga derretida.
Amassar até formar uma massa homogênea.
Aproveite o fundo do copo e crie biscoitos redondos e utilize a imaginação
para criar novos formatos.
Leve ao forno por 20 minutos, em uma forma untada com farinha,
temperatura 180 graus.

GARRAFAS
MÁGICAS
coloque os materiais dentro dela.

FANTOCHES
COM MEIAS
mãos.

LANCHE
COM BONECAS
E BONECOS
diferenciado, sala de estar ou quarto. Após, selecione, com a criança, quais
brinquedos ela gostaria de convidar para o lanche especial.

Criem histórias e divirtam-se!

EXPLORAÇÃO
DE LIVROS
e materiais diferenciados. Sem a presença da criança, coloque, dentro da

EXPRESSÃO FACIAL
COM ESPELHOS
sono, tristeza, susto, sopro, dentre outras).

os nossos sentimentos.

EXPLORAÇÃO DE
JOGOS DISPONÍVEIS
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O JOGO DO
GATO E DO RATO
Materiais: rolhas, lã, um círculo de feltro dividido em quatro partes, canetinha
preta, retalhos de papel, tampa de panela (que cubra o círculo de feltro).
Modo de preparo: Cole a lã em um lado da rolha. Com os retalhos de papel,
faça as orelhas do ratinho. Desenhe o nariz com a caneta preta.
Posicione cada ratinho em cima de uma das partes do círculo. A criança
deve puxar seu ratinho pelo rabo, quando o gato (adulto), com a tampa da
panela, cobrir o círculo.
Ganha a brincadeira o ratinho que conseguir se salvar do gato.

“MAMÃE,
POSSO IR?”
Trace duas linhas no chão com uma distância de, pelo menos, 5 metros
das linhas, de costas para o resto do grupo.

Um a um, eles tentam chegar até a “mamãe”, recitando o seguinte diálogo:
- “mamãe, posso ir?” - pergunta o jogador.
- “quantos passos?” - pergunta o jogador.

(pulando) ou de formiguinha (bem pequeno).
Se disser “caranguejo”, todos andam para trás.

COMO VAI VOCÊ?
Para essa brincadeira, é emitir dois tons de voz, uma aguda e outra grossa.

minha mão?”.
As mãos imitam bocas como se estivessem falando:
(Voz aguda) Estou aqui, estou aqui.
(Voz grossa) Como vai você?

As duas mãos acenam, dizendo “tchau” e depois voltam para trás do corpo.

EQUILIBRANDO
BOLAS NO TECIDO
A criança segura o tecido de um lado e o adulto de outro. No meio do tecido,
colocar as bolas e sacudi-las. Começa-se a brincadeira agitando o tecido
devagar e, depois, pode-se aumentar a intensidade, não deixando as bolas
caírem.

ELEFANTE
COLORIDO
O adulto diz: “Elefante colorido!”, a criança responde: “Que cor?”
O “comandante” escolhe uma cor, e a criança sai à procura de algo que
tenha aquela tonalidade. Vale se a cor pedida estiver na roupa de alguém.
Se o pegador (comandante) encostar na criança antes de ela chegar até
a cor, ela será capturada. O comandante deve escolher uma cor de difícil

ADIVINHA O
QUE TEM AÍ?

ESTÁTUA
A criança movimenta-se lenta ou rapidamente, conforme o bater das
palmas do adulto, até ser anunciada a palavra “estátua”.
Nesse momento, ela deve parar na posição em que estiver. Ao continuar
a movimentação, os gestos e as posições devem mudar, criando novas
cenas no espaço.

PEBOLIM
Materiais: 1 caixa de sapato, 4 palitos de churrasquinho (sem ponta), 6
prendedores, 1 cola, 1 tesoura, 1 bolinha pequena (de gude, de ping-pong...),
coloridas de cores diferentes.
Modo de fazer: com o auxílio da régua, medir o tamanho da caixa para dividir
o “campo”, recortar a folha no tamanho do fundo da caixa para representar
o gramado, riscar a marcação do campo com hidrocor.
Fazer um furo com a tesoura, na caixa, para que possa entrar o palito de um
lado e sair do outro.
Fazer isso com os quatros palitos e acrescentar os prendedores (jogadores)
no campo.
No primeiro e no terceiro palitos, o lado direito, colocar, na ponta, uma

tesoura.

LABIRINTO
Materiais: 1 tampa de caixa de sapato, 1 lápis, 1 régua, canudinhos de
plástico, 1 bolinha (de gude, de ping-pong...), 2 folhas coloridas e cola
quente.
Modo de Fazer: desenhar um labirinto/estrada com uma entrada, uma
saída e muitos caminhos fechados.

Depois de pronto, colar dentro da tampa da caixa.

CORRIDA
DAS CORES
Materiais: 1 bandeja de papelão de ovos, 5 tampinhas, 1 dado, 3 folhas de
ofício, cola quente, hidrocor preta.
Modo de fazer: pegar uma tampinha para fazer o molde da estrada, logo

Cada tampinha será um participante, que jogará o dado colorido. A cor que

Quem chegar primeiro, ganha.

TARGET GOLF
Materiais: 1 caixa de sapato, 3 bolinhas de ping-pong, 5 tintas coloridas,
tesoura, 1 caneta hidrocor preta, durex, cola, tecido/corda e papel pardo/
colorido.
Modo de fazer: forrar a caixa com o papel pardo ou colorido, recortar as
porta.
Para começar a jogar, fazer uma “parede” com tecido ou corda para a
bolinha não ir para os lados. Para jogar a bolinha, marque uma linha para
que todos os jogadores comecem a partir dela, assim tendo cada um 3
chances para jogar, com o dedo, a bolinha.

JOGO VAI E VEM
DE GARRAFA PET
RECICLADA

1º passo: corte as garrafas ao meio.
3º passo: forre o local com jornal ou revista e pinte a garrafa pet com spray.
garrafa.

as outras pontas.
7º passo: passe a corda por dentro do cano.
9º passo: passe a braçadeira e corte a ponta que sobrou. Faça o mesmo
com as outras pontas.

TEIA DE ARANHA
Materiais: Barbante ou lã e cadeiras
Modo de fazer: Amarrar o barbante ou a lã em uma cadeira e construir uma
outra cadeira.
A criança deve atravessar o percurso, sem tocar no barbante ou na lã, até
chegar ao outro lado.

ACERTE A
SEQUÊNCIA
Materiais: Cartelas retangulares, caneta e palitos de picolé.
Modo de preparo: O adulto desenha alguns gabaritos ( __ | __ || ), ( ||| __ | __
| ) em cada uma das cartelas.
A criança observa a cartela e reproduz a sequência com palitos de picolé
coloridos (pode-se propor, anteriormente, que a criança pinte os palitos).

ACERTE
O BURACO
Materiais: Caixa de papelão rasa, bolinha de tênis ou bolinha confeccionada
com meia.
Modo de preparo: Fazer um orifício no centro da caixa.

para baixo, até que a bolinha caia no orifício.

CRIANDO
COM FOLHAS
Materiais: Folhas secas coletadas, cola, folha de papel, canetinhas ou giz
de cera.
Modo de preparo: Organizar os materiais e disponibilizá-los para a criança.
A criança cola as folhas secas e cria um personagem, um animal, uma
paisagem, um objeto.

QUANTIFICANDO
COM PRENDEDORES
Materiais: Folhas secas coletadas, cola, folha de papel, canetinhas ou giz
de cera.
Modo de preparo:
Confeccionar, com a criança, a copa de cinco árvores (a primeira com uma
maçã, a segunda com duas , a terceira com três e, assim, sucessivamente).

correspondente, formando o tronco da árvore.

PINTANDO COM
TINTA GUACHE
CONGELADA
Materiais: Tinta guache, forminhas de gelo, palitos de picolé e folhas.
Modo de preparo: Encher as forminhas de gelo com as cores de tinta.
Quando estiver em consistência pastosa, colocar o palito de picolé e deixar
no freezer até congelar totalmente.
Oferecer às crianças a folha e as tintas congeladas no palito para pintarem
sua superfície.

BRINCANDO
COM MASSINHA
DE MODELAR
Materiais: massinha de modelar, tesoura sem ponta, recipientes.
Propor à criança que “prepare” comidinhas, utilizando a massinha de
modelar e, com a tesoura, a divida em partes de diferentes tamanhos para
distribuí-las nos diferentes recipientes.

CHUVA DE PAPEL
Materiais: Folhas de revistas e/ou jornal.
Modo de preparo: Propor à criança que rasgue as folhas em tiras e/ou faça
bolinhas de diferentes tamanhos.
Colocar tudo em uma sacola e fazer a chuva de papel.
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DANÇA
COM BALÃO
Materiais: balões e música
Modo de brincar: escolha sua música favorita e eleja um líder para dar
os comandos a cada rodada. O líder orienta, por exemplo: balão na mão,
balão na perna, balão abaixo do pescoço, balão na cabeça, entre outros

MASSA DE
MODELAR CASEIRA
Materiais: 1 xícara de farinha de trigo, ½ xícara de sal, 2 colheres de sopa
de cremor de tártaro, 1 colher de sopa de óleo, 1 xícara de água, anilina
colorida.
Modo de preparo: em um recipiente grande, misture todos os ingredientes.
Quando a massa estiver bem misturada, leve ao fogo médio e mexa até
formar uma massa boa para modelar.
Sugestões de brincadeiras com a massinha:
• escrever nomes com massinha;
• modelar a massa criando bonecos que representem os membros da
família;
• criar novas cores a partir da mistura de duas massas de modelar.

JOGO DA VELHA
Materiais: folha e giz de cera.
Modo de brincar: o jogo da velha é simples de fazer, divertido e pode
ser jogado em qualquer lugar e em dupla. Prepare o jogo, desenhando o
símbolo # em uma folha. Escolha quem irá iniciar a jogada. Quem começar
escolhe se vai usar X ou O. Esses símbolos devem ser dispostos sobre
a tabela, na intenção de obter 3 deles em uma linha que poderá ser na
horizontal, na vertical ou na diagonal. Os jogadores revezam-se, colocando
seus símbolos na tabela. O primeiro a conseguir 3 símbolos em sequência
será o vencedor.

JOGO DA VELHA
DIRECIONADO
Materiais:
Modo de brincar: o número de participantes da brincadeira será a partir de
4. Dividir o grupo de participantes em dois, sendo que um grupo será o “X”
e o outro “O”. Desenhar, em um quadro ou em uma cartolina, um grande
quadrado com 9 espaços, que devem ser numerados de 1 a 9. Tenha uma
pergunta para cada quadrado. Cada grupo deve escolher um espaço para
tentar formar uma sequência de 3 símbolos, sendo que, para poder marcálo, os participantes do grupo devem responder corretamente à pergunta
correspondente à lacuna.
Variação:
quadrado, as quais os jogadores de cada grupo alternam para escolher,
com o objetivo de formar a sequência.

PEDRA, PAPEL
E TESOURA
Modo de brincar:
ao mesmo tempo, jogam uma das mãos para frente, representando um
dos três símbolos: pedra (mão fechada), papel (mão aberta) ou tesoura
(dedos indicador e médio estendidos).

• pedra “quebra” a tesoura;
• tesoura “corta” o papel;
• papel “embrulha” a pedra.

GATO MIA
Modo de brincar:
outros participantes. Quando encostar em alguém, deve falar: “Mia, gato”.
Quem foi apanhado deve “miar” para a pessoa tentar adivinhar quem é,
se a pessoa de olhos vendados acertar quem é o “gato”, quem miou vira o
próximo pegador.
Todos cantam para ele os versos abaixo:
“SENHOR CAÇADOR, PRESTE BEM ATENÇÃO
NÃO VÁ SE ENGANAR
QUANDO O GATO MIAR.
(MIA GATO)”

JOGO DA
MEMÓRIA
Material: busque imagens semelhantes em jornais ou revistas, recorte e
cole em papéis com cor e tamanho iguais. Você também pode desenhar
as imagens em pares.
Modo de brincar: colocar sobre a mesa as peças com as faces voltadas
para baixo e embaralhá-las. Escolher entre os jogadores quem iniciará
vira uma das peças e, em seguida, escolhe outra para tentar formar o par,
se for a certa, ele guarda-as para si e joga novamente. Ao errar, devolve
a peça para o mesmo lugar, e a vez passa para o jogador que estiver a
sua esquerda, em sentido horário, que fará a movimentação das peças,
do mesmo modo já realizado. Os próximos jogadores repetem a mesma
dinâmica. A jogada segue adiante até voltar ao primeiro jogador ou até
o término dos pares ocultos. O vencedor será aquele que contabilizar o
maior número de pares sob o seu poder.

JOGO VAI E VEM
DE GARRAFA PET
RECICLADA
Material:
tesoura, 04 braçadeiras , 01 spray, 04 unidades de cano PVC ½ polegada
(10 cm).
Modo de preparo:
• 1º passo: corte as garrafas ao meio;
• 3º passo: forre o local com jornal ou revista e pinte a garrafa PET com
spray;
• 4º passo: após secar, pegue as duas cordas de nylon e passe por dentro
da garrafa;
• 5º passo: dê um nó na ponta da corda. Faça o mesmo com a outra ponta;
• 6º passo: meça 30 cm e dê um nó na ponta da corda. Faça o mesmo com
as outras pontas;
• 7º passo: passe a corda por dentro do cano;
• 8º passo: junte os dois nós para passar a braçadeira;
• 9º passo: passe a braçadeira e corte a ponta que sobrou. Faça o mesmo
com as outras pontas.
Modo de brincar: 02 pessoas. A primeira abre os braços, e o brinquedo
corre em direção à segunda, que está com os braços fechados; a segunda
recebe, abre os braços, e o brinquedo corre em direção à primeira.

AHAM
SAM SAM
Modo de brincar: em roda, sentados ou em pé, as crianças realizam gestos,
enquanto cantam a canção:
“AHAM SAM SAM – BATEM COM AS PALMAS DAS MÃOS NAS PERNAS
AHAM SAM SAM - REPETEM
GULI GULI GULI - COSQUINHAS NOS CABELOS
AHAM SAM SAM – REPETEM
AEO AEO AEO – BALANÇAM AS MÃOS
GULI GULI GULI - REPETEM
AHAM SAM SAM – REPETEM”
Os movimentos podem ser alterados, conforme a escolha dos
participantes. A “velocidade”, durante a realização dos gestos, também
pode ir aumentando, gradativamente.

O LIMÃO ENTROU
NA RODA
Modo de brincar: em roda, os participantes passam, um para o outro,
o “limão” (bola ou outro objeto), enquanto cantam a canção:
“O LIMÃO ENTROU NA RODA
ELE PASSA DE MÃO EM MÃO
ELE VAI, ELE VEM
ELE AINDA NÃO CHEGOU
ELE VAI, ELE VEM
ELE AGORA JÁ CHEGOU!”

canção ou faz uma mímica de algum bichinho para os amigos adivinharem.

BRINCADEIRAS
COM CAIXAS
Material: caixas de tamanhos variados.
Essa brincadeira tem como objetivo propor um outro tipo de brinquedo,
sustentável e diferente, que oferece inúmeras opções de brincadeiras e
oportunizar que as crianças utilizem a imaginação e divirtam-se do modo
como desejarem, explorando as caixas, construindo túneis, carros, casas,
aviões etc.

TEIA DE ARANHA
Materiais:
Modo de brincar: amarrar o barbante em cadeiras ou móveis da casa ou do
ambiente, formando linhas que cruzem com a corda posicionada ora mais
alta, ora mais baixa. Desse modo, os participantes terão que se abaixar ou
poderão passar em pé. Quando todo o barbante estiver amarrado, solicitar
à criança que passe, atravessando de um lado ao outro, sem tocar na teia.
Variações: pode-se colocar objetos no chão ou amarrados ao barbante,
os quais a criança também não poderá tocar, aumentando o nível de

OBJETOS SONOROS
Material: garrafas PET, embalagens de iogurte, rolinhos de papel higiênico,
latas de diversos tamanhos, caixas, gravetos, pedrinhas, areia, entre outros.
Construir chocalhos, tambor, caixinhas sonoras, podendo colorir com

RITMO DO BONDE
Materiais: objetos sonoros e a música do grupo Palavra Cantada.
Modo de brincar: atividade com a música Ritmo do Bonde do grupo musical
Palavra Cantada (https://www.youtube.com/watch?v=ZNqyzQsXh68).
O objetivo é formar um trenzinho com os participantes, e cada um deles
terá um objeto sonoro na mão. Os participantes caminharão bem devagar,
acompanhando o ritmo lento da música. Enquanto a música estiver
tocando, nenhum deles poderá emitir som com os chocalhos, porém, no
momento em que a música parar, todos poderão acompanhá-la tocando
os objetos sonoros.

DANÇA DAS
CADEIRAS
Material: cadeiras e música.
Modo de brincar: disponibilizar cadeiras lado a lado. Ao som da música,
a música parar, todos deverão sentar, e aquele que não conseguir lugar
sairá da atividade e pegará um objeto sonoro para acompanhar o ritmo da
música enquanto a brincadeira prossegue.

DANÇA
DOS LENÇOS
Materiais: lenços de tecidos.
Modo de brincar: os participantes são convidados a escolher um lenço
de tecido para dançar ao som de ritmos diversos. Os familiares dançam
espontaneamente, cuidando o espaço por onde vão andando, prestando
atenção no andamento das melodias: acelerada, lenta etc.

ESTÁTUA
Modo de brincar: conforme o bater das palmas de um líder, os participantes
se movimentarão em um determinado espaço, até ser anunciada a palavra
“estátua”. Neste momento, os participantes deverão parar na posição em
que estiverem. Ao continuar a movimentação, os gestos e as posições
devem mudar, criando novas cenas no espaço.

MOVIMENTANDO
AS BOLINHAS
Materiais: bolinhas plásticas coloridas e tecido de metragem grande.
Modo de brincar: os participantes seguram o tecido, esticando e fazendo
movimentos suaves e fortes, conforme as indicações de um líder da
brincadeira ou uma música. Após alguns minutos, o líder/o adulto
apresenta as cores das bolinhas e coloca-as sobre o pano. Os participantes
da brincadeira precisam equilibrar as bolinhas, não as deixando cair para
fora do tecido.

DESCOBERTAS
COM GARRAFA PET
Materiais: garrafas PET.
Modo de brincar: ao comando de um familiar, cada participante, com uma
garrafa PET na mão, deve encostá-la no local indicado do seu corpo,
reconhecendo a referida parte que o compõe. Após reconhecer as partes
do corpo, pode-se acrescentar à brincadeira batidas no chão com as
garrafas, trabalhando ritmo e intensidade.

JOGO DAS
CINCO MARIAS
Materiais: pedaços de tecidos, arroz.
Modo de preparo:
• corte retângulos de tecido (8 cm x 11 cm);
• costure as laterais, deixando uma abertura;
• coloque arroz e feche o saquinho.
Trata-se de um jogo de coordenação motora com, geralmente, cinco
saquinhos que são jogados para cima e recolhidos ainda no ar, enquanto
recolhe-se os outros saquinhos da mesa. Esse jogo pode ser jogado sozinho
ou em grupo. Também pode ser desenvolvido em qualquer faixa etária, pois

Modo de brincar: Cinco Marias pode ser jogado com um ou vários
perto demais uns dos outros. A maneira mais comum de jogar é começar
pegando um saquinho e jogá-lo para cima. Antes que ele caia na mesa,
pegue rapidamente outro saquinho com a mesma mão que atirou o primeiro
e recupere o saquinho anterior ainda no ar, antes dele cair, sempre com a
mesma mão. Precisa ser bem rápido, é claro. Se deixar o saquinho cair, você
perde a vez para seu parceiro. Jogue para cima os dois que estão em sua
mão e tente pegar mais um antes que os outros caiam. Vá aumentando o
número de saquinhos a cada jogada até tentar pegar todos os cinco.

PEBOLIM
Materiais: 1 caixa de sapato, 4 palitos de churrasquinho (sem ponta), 6
prendedores, 1 cola, 1 tesoura, 1 bolinha pequena (gude, pingue-pongue...),
coloridas de cores diferentes.
Modo de preparo: com o auxílio da régua, medir o tamanho da caixa para
dividir o “campo”, recortar a folha no tamanho do fundo da caixa para
representar o gramado, depois riscar a marcação do campo com hidrocor.
Na caixa, fazer um furo com a tesoura para que possa entrar o palito de
um lado e sair do outro. Fazer isso com os quatros palitos e acrescentar
os prendedores (jogadores) no campo. No primeiro e no terceiro palitos, no
A), no segundo e no quarto palitos, no lado esquerdo, colocar, na ponta
fazer a marcação da goleira com a régua, hidrocor e tesoura.

LABIRINTO
Materiais: 1 tampa de caixa de sapato, 1 lápis, 1 régua, canudinhos de
plástico, 1 bolinha (gude, pingue-pongue...), 2 folhas coloridas e cola quente.
Modo de preparo: desenhar um(a) labirinto/estrada com uma entrada, uma
saída e muitos caminhos fechados. Na marcação das linhas, colocar cola
da caixa.

CORRIDA
DAS CORES
Materiais: 1 bandeja de papelão de ovos, 5 tampinhas, 1 dado, 3 folhas de
ofício, cola quente, hidrocor preta.
Modo de preparo: pegar uma tampinha para fazer o molde da estrada,
logo após colocar a numeração de cada linha e colar na bandeja. Cada
tampinha será um participante, cada participante jogará o dado colorido,
primeiro, ganha.

TARGET GOLF
Materiais: 1 caixa de sapato, 3 bolinhas de pingue-pongue, 5 tintas coloridas,
tesoura, 1 caneta hidrocor preta, durex, cola, tecido/corda e papel pardo/
colorido.
Modo de preparo: forrar a caixa com o papel pardo ou colorido, recortar
as “portas” e numerar a pontuação em cima delas, logo após colorir cada
porta. Para começar a jogar, fazer uma “parede” com tecido ou corda para
a bolinha não ir para os lados. Para jogar a bolinha, marque uma linha para
que todos os jogadores comecem a partir dela. Cada jogador terá 3 chances
de jogar a bolinha com o dedo.

JOGO DO
MOVIMENTO
Material:
Modo de preparo:
linhas no chão. Podem ser linhas retas, sinuosas ou zigue-zague.
Modo de brincar: a criança deverá andar em cima da linha, ou fazer um
caminho para passar com carrinhos. Use a imaginação e a criatividade.

JOGO DE
LANTERNAS
Material: lanternas e diferentes objetos.
Modo de brincar: apaguem as luzes e escolha uma parede clara para
produzir diferentes sombras. Utilize uma lanterna e posicione as mãos e
os objetos em frente à luz e mexa-os. Em seguida, os movimentos serão
refletidos na parede.

CAÇA AO TESOURO
Materiais: folhas, canetas e objetos de sua preferência.
Modo de brincar: crie pistas e esconda-as em diferentes espaços da casa.
Lembre-se de que uma pista deve levar à outra. Em seguida, vá ao encontro
do tesouro escondido.
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BRINCANDO
DE BARRACA
Materiais: tecidos em tamanho grande (lençóis, TNT), prendedores de
roupas, cordão, acessórios diversos para compor o cenário e o ambiente
no interior da barraca.
Modo de brincar: a ideia da construção de barracas pode acontecer de
forma livre, ou seja, em espaços diversos e com número de participantes
que for desejado. Objetos e móveis disponíveis no local poderão servir de
suporte para a construção da barraca e também auxiliarão na sustentação
dela. Espaços ao ar livre poderão ser explorados na brincadeira. Após a
montagem da barraca, acessórios diversos poderão ser colocados em seu
interior, compondo a brincadeira com maior riqueza de detalhes.

OVO PODRE
Material: bola.
Modo de brincar: o grupo forma uma roda, com todos sentados no chão.
caminhando em volta da roda, cantando: “Ovo podre”.
A roda responde: “Está fedendo”. Ele pergunta: “Onde eu coloco?”.
E o grupo responde: “Na lata do lixo”.
Ele pergunta: “O lixeiro não veio?”.
E todos respondem: “Semana que vem”.
Aquele que está com a bola tem que deixá-la atrás de um dos participantes.
Quando os outros dizem “Fedeu!”, a criança que estava com a bola tem
que dar uma volta completa na roda e sentar-se no lugar de quem recebeu
a bola.
Enquanto isso, a pessoa que recebeu a bola tem que tentar pegar a pessoa
que estava do lado de fora da roda antes que ela consiga sentar-se. Se
do lado de fora cantando a música. Se não conseguir, voltará a cantar, até
que consiga sentar-se no lugar de alguém.

PASSA ANEL
Material: anel.
Modo de brincar: uma criança será escolhida para passar o anel. O restante
as mãos unidas, entreabertas, formando uma concha fechada.
A criança que estiver com o anel entre as mãos deverá passar suas mãos
entre as mãos dos outros participantes. Em determinado momento, a
criança escolherá um dos jogadores e deixará cair o anel entre as mãos
dele, sem que o resto do grupo perceba. Para despistar o grupo, a criança
Em seguida, a criança escolherá algum participante que não esteja com o
anel e esta deverá adivinhar com quem está o anel. Se a criança acertar,
será a vez dela de passar o anel.

ADOLETÁ
Modo de brincar: As crianças sentam-se em círculo e intercalam as
palmas das mãos viradas para cima, de modo que a mão direita bata na
mão esquerda. Quem for tocado, deverá bater na palma do participante
seguinte, e assim por diante.
Ao tocar nas mãos, canta-se a seguinte música:
“A – DO- LE- TÁ
LE PETI
LE COLA
LE CAFÉ
COM CHOCOLÁ
A – DO – LE – TÁ
PUXA O RABO DO TATU
QUEM SAIU FOI TU!”

BRINCADEIRA
PEGA-PEGA A
GARRAFA
Material: garrafa PET.
Modo de preparo: pegue a garrafa de 600ml e acrescente água, após a
criança escolhe a cor de anilina para enchê-la. Feche a garrafa e mexa para
purpurina, feche a garrafa e mexa novamente para misturar tudo.
Modo de brincar: os participantes sentados uns de frente para os outros,
com a garrafa PET entre eles, terão que ouvir o comando do adulto e
realizar o que é solicitado, tocando as mãos no local indicado, por exemplo:
cabeça, joelho, barriga, ombro, perna e garrafa. Ao falar “garrafa”, a criança
participante.

DETETIVE
Materiais: pedaço de pano (tecido, TNT).
Modo de brincar: os participantes organizam-se em um círculo. Uma das
crianças sai para o lado de fora do ambiente enquanto outra é escondida
(coberta) com um pedaço de pano. A criança que está fora do ambiente,
ao retornar, deve adivinhar quem está faltando.

DANÇA
DOS LENÇOS
Material: lenços de tecidos.
Modo de brincar: as crianças são convidadas a escolherem um lenço de
tecido para dançar ao som de ritmos diversos. Ao som da música, as crianças
dançam espontaneamente, cuidando o espaço por onde vão andando,
prestando atenção no andamento das melodias: acelerado, lento etc.

ESTÁTUA
Modo de brincar: as crianças movimentam-se lentamente ou rapidamente,
conforme o bater das palmas do adulto, até ser anunciada a palavra
“estátua”. Nesse momento, elas devem parar na posição em que estiverem.
Ao continuar a movimentação, os gestos e as posições devem mudar,
criando novas cenas no espaço.

DESCOBERTAS
COM GARRAFA PET
Materiais: garrafas PET.
Modo de brincar: ao comando do adulto, a criança, com uma garrafa PET
na mão, deve encostá-la no local indicado do seu corpo, reconhecendo
as partes que o compõem. Após reconhecer as partes do corpo, pode-se
acrescentar à brincadeira batidas no chão com as garrafas, trabalhando
ritmo e intensidade.

TEIA DE
ARANHA MALUCA
Materiais: um rolo de barbante, brinquedos pequenos (opcional).
Modo de brincar: os participantes posicionam-se em círculo, sendo que
lhes uma parte do rolo de barbante para irem segurando, o qual irá formar

da corda, levantando as pernas ou arrastando-se sob ela. Cada vez que o

outra estará segurando, substituindo o seu lugar e dando-lhe a vez.
Variação:
objetos no meio da teia, os quais devem ser coletados durante o percurso.

JOGO DAS
CINCO MARIAS
Materiais: pedaços de tecidos, arroz.
Modo de preparo:
• corte retângulos de tecido (8 cm x 11 cm);
• costure as laterais, deixando uma abertura;
• coloque arroz e feche o saquinho.
Trata-se de um jogo de coordenação motora com, geralmente, cinco
saquinhos que são jogados para cima e recolhidos ainda no ar, enquanto
recolhe-se os outros saquinhos da mesa. Esse jogo pode ser jogado sozinho
ou em grupo. Também pode ser desenvolvido em qualquer faixa etária, pois

Modo de brincar: Cinco Marias pode ser jogado com um ou vários
perto demais uns dos outros. A maneira mais comum de jogar é começar
pegando um saquinho e jogá-lo para cima. Antes que ele caia na mesa,
pegue rapidamente outro saquinho com a mesma mão que atirou o primeiro
e recupere o saquinho anterior ainda no ar, antes de ele cair, sempre com a
mesma mão. Precisa ser bem rápido, é claro. Se deixar o saquinho cair, você
perde a vez para seu parceiro. Jogue para cima os dois que estão em sua
mão e tente pegar mais um antes que os outros caiam. Vá aumentando o
número de saquinhos a cada jogada até tentar pegar todos os cinco.

PEGA BOLINHA
Modo de preparo: corte as duas garrafas na altura do gargalo.
Decore essa parte da garrafa com cola colorida ou com outros materiais
que desejar. Amasse algumas folhas de jornal, formando uma bolinha
de tamanho médio, após, enrole-a com um pedaço de meia calça. Você
também poderá utilizar bolinha de pingue-pongue.
Modo de brincar: joga-se com duas crianças. Cada uma delas deverá
confortável. No momento combinado, deve-se jogar a bolinha, que estará
dentro da garrafa, para o outro amigo, que tentará pegá-la utilizando a
garrafa, sem deixar a bolinha cair no chão.

TELEFONE
DE LATINHA
Materiais:
1 preguinho, 1 martelo, tinta ou papel para decoração.
Modo de preparo: decore as suas latas como quiser, pintando, encapando
com EVA ou papel. Depois, faça um furo pequeno no centro de cada lata,
utilizando o prego e o martelo. Passe o barbante através do furo e faça um
nó grosso para evitar que o barbante saia pelo furo (faça isso nas 2 latas).
Modo de brincar:
das latas e peça para alguém escutar do outro lado. Depois, deve-se inverter:
quem falou, agora escuta.
Dicas: lave as latinhas com vinagre para não enferrujar e deixe secar. O que

BILBOQUÊ
Materiais: uma garrafa PET descartável, uma tampinha de refrigerante,
barbante, tesoura, materiais para enfeitar.
Modo de preparo: corte a garrafa PET na altura do gargalo. Corte cerca
de 30 cm de barbante. Amarre uma ponta de barbante na tampinha de
refrigerante e amarre a outra ponta na ponta da garrafa PET. Enfeite o
bilboquê com os materiais que você quiser. Agora, é só brincar, tentando
colocar a tampinha dentro da garrafa sem usar as mãos.

JOGO DE RAQUETE
COM BALÃO
Materiais: 1 balão, 2 pratinhos descartáveis e 2 palitos de picolé.
Modo de preparo: desenhe livremente nos pratinhos, personalizando-os.
Depois, cole os palitinhos nos pratinhos e encha o balão.
Modo de brincar: dois participantes deverão jogar o balão com a raquete,
um para o outro.

PÉ DE LATA
Materiais: duas latas de achocolatado ou de leite em pó limpas, com
cola quente e tesoura.
Modo de preparo: pegue as duas latas e faça dois furos no fundo, de modo
que possam passar cordões pelo orifício. Passe o cordão por um dos furos,
puxe-o até a altura desejada, vendo qual a melhor medida para a criança
segurar estando com o pé sobre a lata, passe o cordão pelo outro furo e
fundo da lata. Decore a lata.

PEBOLIM
Materiais: 1 caixa de sapato, 4 palitos de churrasquinho (sem ponta), 6
prendedores, 1 cola, 1 tesoura, 1 bolinha pequena (gude, pingue-pongue...),
coloridas de cores diferentes.
Modo de preparo: com o auxílio da régua, medir o tamanho da caixa para
dividir o “campo”, recortar a folha no tamanho do fundo da caixa para
representar gramado, riscar a marcação do campo com hidrocor. Fazer
um furo com a tesoura, na caixa, para que possa entrar o palito de um
lado e sair do outro. Fazer isso com os quatros palitos e acrescentar os
prendedores (jogadores) no campo. No primeiro e no terceiro palitos, no
A), no segundo e no quarto palitos, no lado esquerdo, colocar, na ponta
fazer a marcação da goleira com régua, hidrocor e tesoura.

LABIRINTO
Materiais: 1 tampa de caixa de sapato, 1 lápis, 1 régua, canudinhos de
plástico, 1 bolinha (gude, pingue-pongue...), 2 folhas coloridas e cola
quente.
Modo de preparo: desenhar um(a) labirinto/estrada com uma entrada,
uma saída e muitos caminhos fechados. Na marcação das linhas, colocar
tampa da caixa.

CORRIDA
DAS CORES
Materiais:
ofício, cola quente, hidrocor preta.
Modo de preparo: pegar uma tampinha para fazer o molde da estrada, logo
após colocar a numeração de cada linha e colar na bandeja. Cada tampinha
será um participante, cada participante jogará o dado colorido. A cor que

BRINCANDO E
APRENDENDO
A AMARRAR
OS CADARÇOS
Materiais: caixa de leite, tinta, furador, barbante e tesoura.
Modo de preparo: em um primeiro momento, pintar a caixa de leite, depois,
quando estiver totalmente seca a tinta, cortar a caixa no formato da
lingueta do tênis. Com cuidado, fazer os furos com o furador e inserir o
barbante no tênis.

TARGET GOLF
Materiais:
tesoura, 1 caneta hidrocor preta, durex, cola, tecido/corda e papel pardo/
colorido.
Modo de preparo: forrar a caixa com o papel pardo ou colorido, recortar
as “portas” e numerar a pontuação em cima delas, logo após colorir cada
porta. Para começar a jogar, fazer uma “parede” com tecido ou corda para
a bolinha não ir para os lados. Para jogar a bolinha, marque uma linha para
que todos os jogadores comecem a partir dela, assim tendo umas 3 chances
para jogar, com o dedo, a bolinha.

JOGO DA VELHA
Materiais: 1 quadrado de papelão, tinta, régua, caneta hidrocor preta,
tesoura, cola, 10 tampinhas e 2 folhas de ofício, uma de cada cor.
Modo de preparo: pintar o papelão, medir o quadrado, dividir em 9 espaços
time, sendo que cada grupo de tampas terá uma cor diferente. Cada jogador
terá uma vez para jogar, tentando fazer 3 lados iguais, sendo vertical ou
horizontal.

MÍMICA
Materiais: cartas com imagens diversas (animais, super-heróis,

Modo de brincar: cada participante deve sortear uma carta e representar
a representação.

MASSINHA
DE MODELAR
Materiais:
4 copos de farinha de trigo;
1 copo de sal;
1 ½ copo de água;
1 colher de óleo;
Corante.
Modo de preparo: misture todos os ingredientes em um recipiente.
construir as letras do seu nome e/ou da família utilizando a
massinha de modelar.

BOLICHE
COM OS NÚMEROS
Materiais: garrafas PET.
Modo de preparo: faça os pinos com garrafas PET, com água até a metade.
Escreva os números nas garrafas e represente as quantidades com
desenhos.
Modo de brincar: depois, com uma bola, o jogador deve tentar derrubá-las.
Em cada rodada, o participante pode jogar duas vezes.

CONSTRUÇÃO
COM DESCARTE
CRIATIVO
Materiais:
tecidos, botões, pedrinhas, sementes etc.
construir, com os materiais listados acima, objetos sonoros,
carrinhos, robôs, brinquedos de encaixe etc.

FANTOCHE
DE MEIA
Materiais: meias, botões, linhas, lãs, papel colorido, tecido, papelão.
Modo de preparo: decore a meia com olhos, boca, orelhas, construindo
animais, personagens que já conhece ou da sua imaginação. Use a
criatividade e brinque com a sua família!

