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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
/CVGTKCKU�ǡVGEKFQU�FG�VGZVWTC�G�EQTGUǡFKHGTGPVGU�

)\TPSVEV�I�QERYWIEV�ɸWIRXMRHS�EW�XI\XYVEW��3FWIVZEV�EW�GSVIWɸI�FVMRGEVɸHI�
ETEVIGIV� I� HIWETEVIGIV�ɸ GSFVMVɸ S� VSWXS� GSQ� YQ� TIHEʡS� HI� XIGMHSɸ I�
TIVKYRXEVɸƈGEHʤ#Ɖ�ɸ)Q�WIKYMHE�ɸXMVEVɸS�XIGMHS�UYI�GSFVMEɸ�S�VSWXS�IɸI\GPEQEV��
ƈ%GLSY�Ɖ�ɸ)WGSRHIVɸSW�FVMRUYIHSW�IRXVI�SW�XIGMHSW�I�TVSGYVʛ�PSW�ɸ

'ZRNQTCT� QU� OQXKOGPVQU� FQ� EQTRQ�� brincar de deitar e rolar sobre o 
XIGMHS�ɸ8EQFʣQɸNSKEV�IWWI�XIGMHS�TEVE�S�EPXS�ɸJE^IV�QSZMQIRXSW�RE�XIRXEXMZE�
HI�TIKʛ�PS�ɸI�S�UYI�QEMW�WYE�MQEKMREʡʝS�TIVQMXMV�ɸʈ�YQE�FVMRGEHIMVE�FIQ�
HMZIVXMHEɸIɸEW�GVMERʡEW�GSWXYQEQ�WI�IRZSPZIV�GSQ�IPE�TSV�YQ�PSKS�TIVʧSHS�



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

%S�I\TPSVEV�SW�SFNIXSW��EW�GVMERʡEW�VIYXMPM^EQ�EW�IQFEPEKIRW��I\TIVMIRGMERHS�
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 
TVʬTVMEW�LMTʬXIWIW��'SQS�WI�TIVKYRXEWWIQ�� ƈ3�UYI�ʣ� MWXS#�3�UYI�TSWWS�
JE^IV�GSQ�IWWEW�GSMWEW#Ɖ�



EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS DE 
DESCARTE E CONSTRUÇÃO COM 
OBJETOS NÃO ESTRUTURADOS
(MWTSRMFMPM^EVɸ TEVE� EW� GVMERʡEWɸ IQFEPEKIRW�� PEXEW�� GEM\EW�ɸ IRXVI� SYXVSW�
HIWGEVXIW�� TVIZMEQIRXI� PMQTSW� Iɸ WIPIGMSREHSWɸ TEVE� PMZVI� QERYWIMS� I�
exploração.

2E� WIUYʤRGME�� YXMPM^ERHSɸ GSQɸ GVMEXMZMHEHI� SW� QEXIVMEMW��
IPEWɸ TSHIVʝSɸ GVMEVɸ RSZSW� SFNIXSW� �VSFʭW�� GEVVSW�� GEWEW� TEVE� EFVMKEV�
miniaturas de animais, como sapo, cachorro e etc.).

.ʛ�GSQ�E�GVMEʡʝS��E�GVMERʡE�TSHIVʛ�FVMRGEV�GSQ�YQ�EHYPXS��UYI�WSF�WIY�
GSQERHS��TEWWE�E�MHIRXMƼGEV�I��TSWXIVMSVQIRXI��E�RSQIEV�TEVXIW�HS�GSVTS��
PIZERHS��TSV�I\IQTPS��S�SFNIXS�ʚɸGEFIʡE��ʚ�FEVVMKE�I�ESW�TʣW��



DESENHOS
/CVGTKCN��IK\�FG�EGTC��HQNJCU�DTCPECU�G�ƒVC�CFGUKXC�

(MWTSV�EW�JSPLEW�YQE�E�YQE��SY�ZʛVMEW�YRMHEW�TSV�ƼXE�EHIWMZE�JSVQERHS�YQ�
TEMRIP��)WXI�TSHIVʛ�WIV�Ƽ\EHS�RS�GLʝS��IQ�YQE�TEVIHI�SY�QIWE��HIWHI�UYI�
da altura da criança).

%W�GSVIW�WIVʝS�ETVIWIRXEHEW�YQE�E�YQE�TSV�YQ�EHYPXS��UYI�RSQIEVʛ�I�
VIPEGMSREVʛ� IWXEW� E� SYXVSW� SFNIXSW� ZMWYEPQIRXI� HMWTSRʧZIMW� RE� WMXYEʡʝS��
proporcionando que a criança estabeleça relações.

)WGSPLMHE� YQE� HEW� GSVIW�� RS� TETIP�� GEFIVʛ� ES� EHYPXS� MRGIRXMZEV� SW�
movimentos de pressão e preensão, assim como a troca das cores, 
HIM\ERHS�GSPSVMHSW�VIKMWXVSW��)Q�YQE�MRXIVZIRʡʝS��S�EHYPXS�TSHIVʛ�QSWXVEV�
o contorno de sua mão e da mão da criança, comparando também medidas 
de ambas.



BRINCADEIRAS 
MUSICADAS
6IYRMV�E�JEQʧPME�TEVE�GERXEV�I�HERʡEV�EKVIKERHS�VMXQSW�QEMW�VʛTMHSW�I�QEMW�
lentos, ações que divertem as crianças e favorecem o desenvolvimento da 
fala e da coordenação motora. 

&KEC��WUCT� KPUVTWOGPVQU�OWUKECKU�� HCPVCUKCU�G�CEGUUȕTKQU�RCTC�CPKOCT�C�
DTKPECFGKTC�



MÚSICAS QUE 
IMITAM ANIMAIS
,Ȅ�XKW�EQOQ�CU�ETKCPȊCU�#/#/�KOKVCT�QU�CPKOCKU!

5YI�XEP�WITEVEV�QʱWMGEW�UYI�VITVSHY^EQ�WSRW�HSW�FMGLSW�I�MRGIRXMZʛ�PEW�E�
GERXEV#�%PKYQEW�WYKIWXʮIW�WʝS�ƈ1IY�TMRXMRLS�EQEVIPMRLSƉ�I�ƈ7IY�0SFEXS�
XMRLE�YQ�WʧXMSƉ�



BRINQUE E 
SABOREIE
'UEQNJC� VTȍU� QW� SWCVTQ� HTWVCU�� RQT� GZGORNQ�� DCPCPC�� OGNCPEKC�� WXC��
DGTICOQVC��MKYK��ECTCODQNC��GVE�

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

%TʬW�GSVXEHEW��GVMI�GIRʛVMSW�VITVIWIRXERHS�FMGLMRLSW��FVMRUYIHSW��SFNIXSW��
IPIQIRXSW� HE� REXYVI^E�� IXG�� %TʬW� E� GVMEʡʝS� HS� TVEXS�� WEFSVIMI� S� WIY�
EPMQIRXS��%RXIW�HI�HEV�MRʧGMS�ʚ�FVMRGEHIMVE��RʝS�WI�IWUYIʡE�HI�PEZEV�FIQ�
as mãozinhas.



EXPLORANDO OS 
SENTIDOS COM 
PAPEL CELOFANE
/CVGTKCN��RCRGN�EGNQHCPG�EQNQTKFQ�

)\TPSVEV� TETIP� GIPSJERI� TEVE� IWXMQYPEV� SWɸ WIRXMHSW� ʣɸ YQE� FVMRGEHIMVE�
WMQTPIW� I� JʛGMP� HI� JE^IV�ɸ 'SQ� ETIREWɸ TIHEʡSW� HI� TETʣMW� GIPSJERI�
GSPSVMHSW�ɸʣ�TSWWʧZIP�WSPXEV�E�MQEKMREʡʝS�I�XIV�YQ�QSQIRXS�HI�HMZIVWʝS�I�
proximidade com as crianças. Colocando o papel no rosto, estimula-se a 
ZMWʝS��IR\IVKERHS�WYE�XVERWTEVʤRGME�IɸWYEW�GSVIW�ɸEQEWWERHS�SW��TSHI�WI�
ouvir o barulho e estimular o sentido do tato. 



CANTINHO 
SONORO
/CVGTKCN��DCTDCPVG��EQNJGTGU�FG�RCW��RCPGNCU��RQVGU�RNȄUVKEQU��ECKZCU��GVE�

%�TEVXMV�HI�QEXIVMEMW�HMZIVWSW��SVKERM^EV�YQ�IWTEʡS�HE�GEWE�TEVE�HIRSQMREV�
HI�ƈ'ERXMRLS�7SRSVSƉ��SRHI�E�GVMERʡE�WIVʛ�GSRZMHEHE�E�I\TPSVEV�HMJIVIRXIW�
WSRSVMHEHIW�� 'SPLIVIW� HI� TEY�� TERIPEW�� TSXIW� TPʛWXMGSW�� GEM\EW� I� SYXVSW�
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.

'UVC�CVKXKFCFG�VGO�RQT�QDLGVKXQ�HCOKNKCTK\CT�C�ETKCPȊC�EQO�C� KOCIGO�FQ�
EQTRQ��VTCDCNJCPFQ�KOKVCȊȗGU��IGUVQU�G�GZRTGUUȗGU��EQPUVTWKPFQ��CUUKO��C��
UWC�KFGPVKFCFG�



ACAMPADENTRO
1�acampadentro�PCFC�OCKU�Ȍ�SWG�CECORCT�FGPVTQ�FG�ECUC��%�MHIME�ʣ�HSVQMV�
fora do quarto para quebrar a rotina e tornar tudo mais divertido.

*E^IV�EPKYQEW�FVMRGEHIMVEW�HI�EGEQTEQIRXS�MVʛ�XSVREV�E�I\TIVMʤRGME�EMRHE�
QEMW�MRIWUYIGʧZIP��GSQS�GSRXEV�LMWXʬVMEW�GSQ�YQE�PERXIVRE��JE^IV�NSKSW�SY�
EXʣ�QIWQS�EWWMWXMV�E�YQ�ƼPQI�

4EVE� S� EQFMIRXI� ƼGEV� EMRHE� QEMW� EGSRGLIKERXI�� TSHIQ� WIV� YXMPM^EHSW��
lençóis, cobertores, almofadas, colchonetes  e bichinhos de pelúcia. 



MOVIMENTANDO 
AS BOLINHAS
/CVGTKCKU��DQNKPJCU�RNȄUVKECU�EQNQTKFCU�G�VGEKFQ�FG�OGVTCIGO�ITCPFG�

Crianças e familiares seguram o tecido, esticando e fazendo movimentos 
WYEZIW�I�JSVXIW��%TʬW�EPKYRW�QMRYXSW��YQ�HSW�EHYPXSW�ETVIWIRXE�EW�GSVIW�
das bolinhas e coloca-as sobre o pano.

%�TVSTSWXE�TEWWE�E�WIV�IUYMPMFVEV�EW�FSPMRLEW��RʝS�EW�HIM\ERHS�GEMV�RS�GLʝS��



GARRAFINHAS 
SENSORIAIS
COM ÁGUA 
%QOQ�EQPUVTWKT��ICTTCHCU�UGPUQTKCKU�UȆQ�ICTTCHCU�RNȄUVKECU�VTCPURCTGPVGU�
FG�SWCNSWGT�VCOCPJQ�

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. 
%GVIWGIRXI�XEQFʣQ�ʛKYE��GSVERXIW��PERXINSYPEW��KPMXXIV��KIP�I�ʬPIS�TEVE�GVMEV�
um efeito visual diferente. 

'SQS�E�KEVVEJE�WIRWSVMEP�HI�ʛKYE�WIVʛɸTVIIRGLMHE�GSQ�SFNIXSW�TIUYIRSW�I�
JʛGIMW�HI�WIVIQ�IRKSPMHSW��JIGLI�FIQ�E�XEQTE�I�ZIHI�E�GSQ�GSPE�



CHOCALHOS COM 
GARRAFA PET
%QOQ�EQPUVTWKT��CRȕU�JKIKGPK\CT�WOC�ICTTCHC�RGV��QHGTGȊC�RCTC�C�ETKCPȊC�
OCVGTKCN�FKXGTUKƒECFQ�RCTC�QRVCT�SWCN�FGUGLC�WUCT��WYKIWXʮIW��TEPMXSW�HI�
picolé, areia, pedrinhas, sementes, botões, etc.).

%TʬW�E�IWGSPLE��GSPSUYI�S�QEXIVMEP�EXVEZʣW�HS�FMGS�HE�KEVVEJE��MRGIRXMZERHS�
UYI�E�GVMERʡE�JEʡE�S�QIWQS��EXʣ�EXMRKMV�E�UYERXMHEHI�RIGIWWʛVME�TEVE�I\XVEMV�
do novo instrumento o som desejado.

)Q�WIKYMHE��JIGLI�E�KEVVEJE�GSQ�E�XEQTE�I�TEWWI�YQE�ƼXE�EHIWMZE�TSV�GMQE��
para garantir que não seja mais aberta. Finalizando, use a imaginação para 
IRJIMXEV�S�GLSGEPLS�I�TVSRXS��ʣ�Wʬ�FEPERʡʛ�PS�I�HMZIVXMV�WI��GVMERHS�HMJIVIRXIW�
ritmos.



PETECA
'SQS�GSRWXVYMV��E�TIXIGE�TSHIVʛ�WIV�GSRJIGGMSREHE�GSQ�HMZIVWSW�QEXIVMEMW��

4EVE� JE^ʤ�PE� GSQ� 828�� YXMPM^E�WI� YQ� UYEHVEHS� HI� ETVS\MQEHEQIRXI�
��GQ\��GQ��YQE�FSPE�HI�TETIP�JIMXE�GSQ�VIZMWXE�SY�NSVREP��YQE�ƼXE�TEVE�
amarrar, podendo ser uma tira do próprio tecido.

%� FVMRGEHIMVE� ENYHE� RS� HIWIRZSPZMQIRXS� QSXSV� I�� TSV� JE^IV� GSQ� UYI� E�
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 
GLʝS��IRXVI�SYXVEW�TSWWMFMPMHEHIW��(MZMVXE�WI�



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

4QNQ�FG�RCRGN�JKIKȍPKEQ�
2CRGN�EGNQHCPG��UG�RQUUȐXGN�FG�FWCU�EQTGU�
6GUQWTC��
'NȄUVKEQ�QW�ƒVC�CFGUKXC��

3�TEWWS�E�TEWWS�ʣ�QYMXS�WMQTPIW��TVMQIMVS�ZSGʤ�YWE�E�XIWSYVE�TEVE�VIGSVXEV�
UYEHVEHSW�RS�TETIP�GIPSJERI��HITSMW��YWE�S�IPʛWXMGS�SY�E�ƼXE�EHIWMZE�TEVE�
prender o papel celofane no rolo de papel higiênico. Em seguida, repita o 
TVSGIWWS�GSQ�YQ�WIKYRHS�VSPS�HI�TETIP�TEVE�GVMEV�ƈHYEW�PIRXIWƉ��



BILBOQUÊ
'SQS�GSRWXVYMV��TMRXI�SY�HIGSVI�YQ�GSTS�HIWGEVXʛZIP�

:SGʤ�XEQFʣQ�TSHIVʛ�YXMPM^EV�E�TEVXI�HI�GMQE�HI�YQE�KEVVEJE�TIX��*EʡE�YQ�
JYVS��RS�JYRHS�HS�GSTS��SY�TEWWI�S�GSVHʝS�TIPS�KEVKEPS�HE�KEVVEJE�I�Ƽ\I�E�
TSRXE�UYI�ƼGSY�TEVE�E�TEVXI�HI�HIRXVS��

Na outra ponta do cordão, prenda uma bolinha de isopor ou papel colorido, 
TSHIRHS�WIV�ETVSZIMXEHE�E�TVʬTVME�XEQTE�HE�KEVVEJE��%KSVE�ʣ�Wʬ�FVMRGEV��
7IKYVI�S�GSTS�I�XIRXI�GSPSGEV�E�FSPMRLE�HIRXVS�HIPI��WIQ�YXMPM^EV�E�SYXVE�QʝS��
%�FVMRGEHIMVE��EPʣQ�HI�HMZIVXMV��ENYHE�S�HIWIRZSPZMQIRXS�HE�QSXVMGMHEHI�ƼRE�
e do raciocínio.



CIRCUITO MOTOR
2TGRCTCT�WO�GURCȊQ�EQO�OCVGTKCKU��FKXGTUKƒECFQU�
CNOQHCFCU��EQNEJQPGVGU��
ECFGKTCU��GPVTG�QWVTQU��

%� TVSTSWXE� GSRWMWXI� IQ� I\TPSVEʡʮIW� GSVTSVEMW� ZEVMEHEW�� GSQS�� WYFMV��
descer, saltar, rolar e rastejar, passar por dentro e por fora das cadeiras. 

%�EXMZMHEHI�EY\MPME�RS�HIWIRZSPZMQIRXS�QSXSV�I�GSVTSVEP�HI�GEHE�GVMERʡE��
UYI�ʣ�HIWEƼEHE�E�XIWXEV�WYEW�TVʬTVMEW�LEFMPMHEHIW�I�E�TIVGITʡʝS�GSVTSVEP�
em relação às suas capacidades de movimento.



MASSA DE 
MODELAR CASEIRA
:SGʤ�ZEM�TVIGMWEV�HI�

�ǡZȐECTC�FG�UCN
��ZȐECTCU�FG�HCTKPJC�FG�VTKIQ
��ZȐECTC�G�OGKC�FG�ȄIWC
��EQNJGTGU�FG�UQRC�FG�ȕNGQ
%QTCPVG�CNKOGPVȐEKQ

Em uma vasilha grande, misture a farinha e o sal. Em seguida, adicione a 
ʛKYE�I�S�ʬPIS�

1MWXYVI�EXʣ�UYI�XSHS�S�GSRXIʱHS�JSVQI�YQE�QEWWE�LSQSKʤRIE��7I�ƼGEV�
muito mole, você pode adicionar mais farinha e, caso ainda esteja seca e 
UYIFVEHMʡE��EHMGMSRI�QEMW�ʛKYE�

3�ʱPXMQS�MRKVIHMIRXI�ʣ�S�GSVERXI��(ITSMW�HI�JIMXE��E�QEWWE�HI�QSHIPEV�TSHI�
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 
TPERINEQIRXSW��Wʬ�IQ�QERYWIEV�E�QEWWE��E�GVMERʡE�TSHI�ƼGEV�IRXVIXMHE�
TSV�LSVEW�E�ƼS�

Inserindo alguns objetos com texturas diferentes, você pode pedir que 
IPEW�ƈMQTVMQEQƉ�E�XI\XYVE�RE�QEWWMRLE��TVIWWMSRERHS�E�WSFVI�S�QEXIVMEP��
Manuseando a massa de modelar, as crianças podem descobrir diferentes 
JSVQEW�HI�QERMTYPʛ�PE��

Elas também podem usar palitos, forminhas e tampas de garrafa pet para 
GSVXEV��JYVEV��VMWGEV�I�HIWIRLEV�WSFVI�E�QEWWE��ɸ
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MASSA DE 
MODELAR CASEIRA
Você vai precisar de:
�ɸ\ʧGEVE�HI�WEP�
��\ʧGEVEW�HI�JEVMRLE�HI�XVMKS�
��\ʧGEVE�I�QIME�HI�ʛKYE�
��GSPLIVIW�HI�WSTE�HI�ʬPIS�
Corante alimentício.

Modo de preparo:
Em uma vasilha grande, misture a farinha e o sal, em seguida, adicione 
E� ʛKYE� I� S� ʬPIS�� 1MWXYVI� EXʣ� UYI� XSHS� S� GSRXIʱHS� JSVQI� YQE� QEWWE�
LSQSKʤRIE��7I�ƼGEV�TSYGS�GSRWMWXIRXI��ZSGʤ�TSHI�EHMGMSREV�QEMW�JEVMRLE��
I�WI�EMRHE�IWXMZIV�WIGE�I�UYIFVEHMʡE�EHMGMSRI�QEMW�ʛKYE�

3�ɦ PXMQS�MRKVIHMIRXI�ʣ�S�GSVERXI��:SGʤ�TSHI�YWEV�YQ�GSVERXI�REXYVEP�GSQS�S�
GSPSVEY��%�UYERXMHEHI�HI�GSPSVEY�UYI�GSPSGEV�HEVʛ�S�XSQ�QEMW�EZIVQIPLEHS�
ou mais alaranjado à massinha. 

Pode-se, também, fazer uma massinha branca sem adicionar nenhum 
GSVERXI��1EWWMRLEW�VS\EW�I�ZIVQIPLEW�TSHIQ�WIV�JIMXEW�GSQ�E�YXMPM^EʡʝS�
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 
%S�QERYWIEV�E�QEWWE�HI�QSHIPEV��EW�GVMERʡEW�TSHIQ�I\TPSVEV��GSQ�TEPMXSW�
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
/CVGTKCKU��ƒVC�CFGUKXC�G�DQNKPJCU�FG�RNȄUVKEQ�

*M\EV�YQE�ƼXE�EHIWMZE�IQ�HSMW�WYTSVXIW�HI�JSVQE�UYI�IPE�ƼUYI�IWXIRHMHE�
�TʣW�HI�YQE�GEHIMVE�SY�QIWE���(IWEƼEV�E�GVMERʡE�E�KVYHEV�I�HIWKVYHEV�EW�
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 
GSQ�SW�SFNIXSW��TSV�QIMS�HI�KIWXSW��I�SW�HIQEMW�TEVXMGMTERXIW�HIZIQ�MQMXʛ�
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, 
EVVIQIWWʛ�PS�I�XIRXEV��GSQ�IPI��EGIVXEV�YQ�HSW�EPZSW��VIGMTMIRXIW�IWGSPLMHSW�



BRINCADEIRAS 
COM DESCARTES 
CRIATIVOS
/CVGTKCKU�� FGUECTVG� ETKCVKXQ�� ICTTCHCU�� ECKZCU�� NCVCU�� RCNKVQU� FG� RKEQNȌ��
RQVGU�XC\KQU���

A brincadeira consiste em oferecer descartes criativos para as crianças 
QERMTYPEVIQ�I�I\TPSVEVIQ�YWERHS�WYE�MQEKMREʡʝS��



BRINCADEIRAS 
ENVOLVENDO ARTE
Oferecer à criança diferentes materiais, como cola, giz de cera, tinta, retalhos 
HI� XIGMHS�� TETʣMW� GSPSVMHSW� TEVE� I\TPSVEV� PMZVIQIRXI�� HIWIRZSPZIRHS� WYE�
criatividade artística. 



VARAL
DE FITAS
Preparar um varal, utilizando um barbante preso a dois suportes. Com 
TVIRHIHSVIW�HI�VSYTE��TIRHYVEV�ƼXEW�GSPSVMHEW�

#�DTKPECFGKTC�EQPUKUVG�GO�EQNQECT�G�VKTCT�CU�ƒVCU�FQ�NWICT�



CAÇA AO 
TESOURO
Esconder um objeto para a criança procurar. Ao longo do percurso, o adulto 
TSHI�HEV�TMWXEW�MRHMGERHS�S�GEQMRLS��GSQ�EW�I\TVIWWʮIW�ƈUYIRXIƉ�I�ƈJVMSƉ��
TSV�I\IQTPS�



JOGOS IMITATIVOS 
EM FAMÍLIA
9Q�HSW� MRXIKVERXIW� VIEPM^E�QSZMQIRXSW�I\TPSVERHS�HMJIVIRXIW�TEVXIW�HS�
GSVTS�E�ƼQ�HI�UYI�S�SYXVS�TEVXMGMTERXI�VITVSHY^E�E�WYE�EʡʝS�

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



BILBOQUÊ
/CVGTKCKU�RCTC�EQPHGEȊȆQ�
���KEVVEJE�TIX�HIWGEVXʛZIP�����XEQTMRLE�HI�VIJVMKIVERXI�SY�ʛKYE��FEVFERXI��
tesoura, materiais para enfeitar.

%QOQ�HC\GT��
Corte a garrafa pet na altura do gargalo.
Corte cerca de 30cm de barbante.
%QEVVI�YQE�TSRXE�HS�FEVFERXI�RE�XEQTMRLE�I�EQEVVI�E�SYXVE�I\XVIQMHEHI�
na ponta da garrafa.

'PHGKVG�Q�DKNDQSWȍ�EQO�OCVGTKCKU�XCTKCFQU�G�FKXKTVC�UG�DTKPECPFQ�



JOGO VAI E VEM 
DE GARRAFA PET 
RECICLADA
/CVGTKCKU�����ICTTCHCU�RGVU�����EQTFCU�FG�P[NQP�
�O�ECFC������ƒVC�ETGRG��
���VGUQWTC�����DTCȊCFGKTCU������URTC[�����WPKFCFGU�FG�ECPQ�28%�|�RQNGICFC�

��EO���

1º passo: corte as garrafas ao meio.
�{�TEWWS��GSPI�EW�HYEW�TEVXIW�HE�KEVVEJE�GSQ�ƼXE�GVITI�
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.

&WCU� RGUUQCU� RCTVKEKRCO�� 1� RTKOGKTQ� RCTVKEKRCPVG� CDTG� QU� DTCȊQU�� G�
Q� DTKPSWGFQ� FGUNK\C� GO� FKTGȊȆQ� CQ� UGIWPFQ�� SWG� GUVȄ� EQO� QU� DTCȊQU�
HGEJCFQU�� Q� UGIWPFQ� TGEGDG�� CDTG� QU� DTCȊQU�� G� Q� DTKPSWGFQ�FGUNK\C� GO�
FKTGȊȆQ�CQ�RTKOGKTQ�



BOLICHE COM 
GARRAFA PET
/CVGTKCKU�����ICTTCHCU�RGVU�FG��.�G����DQNC�

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).

%TʬW� TSWMGMSREV� EW� KEVVEJEW� E�� ETVS\MQEHEQIRXI�� �� QIXVS� HI� HMWXʜRGME�
HE� GVMERʡE�� WSPMGMXEV� UYI� IPE� S� EGIVXI�� HIVVYFERHS� S� RʱQIVS�Qʛ\MQS� HI�
garrafas!

)Q� WIKYMHE�� VIEPM^EV� E� GSRXEKIQ� HI� UYERXEW� KEVVEJEW� ƼGEVEQ� IQ� Tʣ� I�
quantas foram derrubadas.



CHOCALHOS 
COM MATERIAIS 
RECICLADOS
/CVGTKCKU�� FGUECTVGU� ETKCVKXQU� 
EQRQU�FG� TGSWGKLȆQ�� RQVGU�FG�OCTICTKPC��
ICTTCHCU�FG�UWEQ�GVE���

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

%TʬW�S�QEXIVMEP�GSRJIGGMSREHS�I� PEGVEHS��I\TPSVEV�SW�WSRW�TVSHY^MHSW�I�
GVMEV�QʱWMGEW�GSQ�EW�GVMERʡEW�



CULINÁRIA
DE BISCOITOS
+PITGFKGPVGU��

���K�HI�JEVMRLE�HI�XVMKS�
��\ʧGEVE�HI�EʡʱGEV�
��SZSW��
��XEFPIXI�HI�QERXIMKE�WIQ�WEP�
1 colher de sopa de essência de baunilha (opcional).

Modo de preparo:

4IRIMVEV� E� JEVMRLE� I� S� EʡʱGEV� IQ� YQE� XMKIPE�� EGVIWGIRXEV� SW� SZSW� I� E�
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
/CVGTKCKU��ICTTCHC�2GV�VTCPURCTGPVG�
FG�SWCNSWGT�VCOCPJQ���RCRGN�RKECFQ�
EQNQTKFQ��NCPVGLQWNCU�G�RWTRWTKPCU�

'SPSGEV�ʛKYE�EXʣ�E�QIXEHI�HE�KEVVEJE�I�WSPMGMXEV�ENYHE�HE�GVMERʡE�TEVE�UYI�
coloque os materiais dentro dela.

%TʬW��IQ�YQ�EQFMIRXI�IWGYVS��GSPSUYI�YQE�PERXIVRE�IQFEM\S�HE�KEVVEJE�I�
ZINE�E�QʛKMGE�EGSRXIGIV�



FANTOCHES
COM MEIAS
/CVGTKCKU��OGKCU�PȆQ�OCKU�WVKNK\CFCU�G�ECPGVCU�EQNQTKFCU�

'SQ�GERIXEW��GVMI�I�HIWIRLI�TIVWSREKIRW��REW�QIMEW��ETʬW�GSPSGʛ�PEW�REW�
mãos.

'ZRNQTG� QU� UQPU� FQU� CPKOCKU� G� FQ� CODKGPVG�� EQPVG� JKUVȕTKCU� G� ECPVG�
OȚUKECU��



LANCHE 
COM BONECAS
E BONECOS
2S�QSQIRXS� HS� PERGLI� HE� XEVHI�� VIʱRE� SW� FVMRUYIHSW� IQ� YQ� GʭQSHS�
diferenciado, sala de estar ou quarto. Após, selecione, com a criança, quais 
brinquedos ela gostaria de convidar para o lanche especial.

)\TPSVI� JVYXEW�I�EPMQIRXSW�UYI�WIY�ƼPLS�ETVIWIRXI�QEMSV� VIWMWXʤRGME�IQ�
I\TIVMIQIRXEV�

Criem histórias e divirtam-se!



EXPLORAÇÃO
DE LIVROS
/CVGTKCKU��ECKZC�FG�RCRGNȆQ�QW�SWCNSWGT�QWVTC�ECKZC�SWG�VGPJC�ȃ�FKURQUKȊȆQ�

)RJIMXEV�E�GEM\E�GSQ�GERIXEW�GSPSVMHEW��GSPE��VIXEPLSW�HI�JSPLEW��PERXINSYPEW�
e materiais diferenciados. Sem a presença da criança, coloque, dentro da 
GEM\E��PMZVSW�MRJERXMW�ZEVMEHSW�UYI�Nʛ�IWXINEQ�RS�EQFMIRXI�JEQMPMEV��

%TʬW��GSRZMHI�E�GVMERʡE�TEVE�HIWGSFVMV�S�UYI�Lʛ�HIRXVS�HE�GEM\E�



EXPRESSÃO FACIAL 
COM ESPELHOS
/CVGTKCKU��GURGNJQ�

'SRZMHEV�E�GVMERʡE�TEVE�VIEPM^EV�HMJIVIRXIW�I\TVIWWʮIW��JEGMEMW��HI�EPIKVME��
sono, tristeza, susto, sopro, dentre outras).

)Q�WIKYMHE��GSRZIVWI�WSFVI�E�MQTSVXʜRGME�HI�WEFIVQSW�I�I\TVIWWEVQSW�
os nossos sentimentos.



EXPLORAÇÃO DE 
JOGOS DISPONÍVEIS 
/CVGTKCKU�� LQIQU�FKURQPȐXGKU�PQ�CODKGPVG�HCOKNKCT��EQOQ�SWGDTC�ECDGȊC��
LQIQU�FG�GPECKZG��DNQEQU�NȕIKEQU��

)\TPSVEV�SW�QEXIVMEMW��GSQ�E�GVMERʡE��IQ�YQ�EQFMIRXI�RS�UYEP� XSHSW�WI�
WMRXEQ�GSRJSVXʛZIMW�
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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 
IRXVI�IPEW��5YIQ�JSV�IWGSPLMHS�TEVE�WIV�E�ƈQEQʝIƉ�ƼGE�RE�JVIRXI�HI�YQE�
das linhas, de costas para o resto do grupo.

3W�SYXVSW�TEVXMGMTERXIW�ƼGEQ�IRƼPIMVEHSW��PEHS�E�PEHS��WSFVI�E�PMRLE�STSWXE��
Um a um, eles tentam chegar até a “mamãe”, recitando o seguinte diálogo:

- “mamãe, posso ir?” - pergunta o jogador.
��ūRQFGŬ���CǡūOCOȆGŬǡTGURQPFG
- “quantos passos?” - pergunta o jogador.

%ɸƈQEQʝIƉɸIWGSPLI�S�RʱQIVS�I�S� XMTS�HI�TEWWS�UYI�S�TEVXMGMTERXI�HIZI�
ERHEV��4SV� I\IQTPS�� HSMWɸTEWWSWɸHI�TEWWEVMRLS�ɸ HI^�TEWWSW�HI�GERKYVY�
(pulando) ou de formiguinha (bem pequeno).
Se disser “caranguejo”, todos andam para trás.

5YIQɸGLIKEV�REɸƈQEQʝIƉ�ɸTVMQIMVS�ɸWIVʛ�EɸTVʬ\MQEɸQʝI�



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

'SQ�EW�QʝSW�IWGSRHMHEW�EXVʛW�HS�GSVTS��MRMGME�WI�E�QʱWMGE�ƈ3RHI�IWXʛ�E�
minha mão?”.

As mãos imitam bocas como se estivessem falando:

(Voz aguda) Estou aqui, estou aqui.
(Voz grossa) Como vai você?

8Q\�ƒPC��'W�XQW�OWKVQ�DGO�

8Q\�ITQUUC��'W�LȄ�XQW�GODQTC�

8Q\�CIWFC��'W�LȄ�XQW�VCODȌO�

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



EQUILIBRANDO
BOLAS!NO!TECIDO
/CVGTKCKU��VGEKFQǡGǡDQNCUǡFG�RNȄUVKEQ�

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
/CVGTKCN��CODKGPVG�GURCȊQUQ�G�EQNQTKFQ�

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 
EGIWWS�TEVE�HMƼGYPXEV�E�FVMRGEHIMVE���



ADIVINHA O
QUE TEM AÍ?
/CVGTKCKU��RȖUVGT�EQO�PȚOGTQU�G�ƒIWTCU�FG�DCNȗGU�EQO�CU�EQTGU�RTKOȄTKCU�
 
%�GVMERʡE�HIZI�IWGSPLIV�YQ�RʱQIVS�HS�TʭWXIV�I�XIRXEV�EHMZMRLEV�UYEP�E�GSV�
HE�ƼKYVE�HS�FEPʝS�UYI�IWXʛ�RS�RʱQIVS�IWGSPLMHS�



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...), 
�� JSPLE� TETIP� ZIVHI�� �� GERIXE� LMHVSGSV� TVIXE�� �� VʣKYE�� �� ƼXEW� EHIWMZEW�
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 
ƼXE�EHIWMZE�HI�YQE�GSV��8MQI�%��RS�WIKYRHS�I�RS�UYEVXS�TEPMXSW��S�PEHS�
IWUYIVHS��GSPSGEV��RE�TSRXE��YQE�ƼXE�EHIWMZE�HI�SYXVE�GSV��8MQI�&��4EVE�
ƼREPM^EV� S� TIFSPMQ�� JE^IV� E� QEVGEʡʝS� HE� KSPIMVE� GSQ� VʣKYE�� LMHVSGSV� I�
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.

2E�QEVGEʡʝS� HEW� PMRLEW�� GSPSGEV� GSPE� UYIRXI� TEVE� Ƽ\EV� SW� GERYHMRLSW��
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 
ETʬW��GSPSGEV�E�RYQIVEʡʝS�HI�GEHE�PMRLE�I�GSPEV�RE�FERHINE�

Cada tampinha será um participante, que jogará o dado colorido. A cor que 
ƼGEV�TEVE�GMQE�XIVʛ�UYI�EZERʡEV�YQE�ƈGEWEƉ�

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 
ƈTSVXEWƉ� I� RYQIVEV� E� TSRXYEʡʝS� IQ� GMQE� HIPEW�� PSKS� ETʬW�� GSPSVMV� GEHE�
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
/CVGTKCKU�����ICTTCHCU�RGVU�����EQTFCU�FG�P[NQP�
�O�ECFC������ƒVC�ETGRG��
���VGUQWTC�����DTCȊCFGKTCU������URTC[�����WPKFCFGU�FG�ECPQ�28%�|�RQNGICFC�

��EO���

1º passo: corte as garrafas ao meio.
�{�TEWWS��GSPI�EW�HYEW�TEVXIW�HE�KEVVEJE�GSQ�ƼXE�GVITI�
3º passo: forre o local com jornal ou revista e pinte a garrafa pet com spray.
�{�TEWWS��ETʬW�WIGEV��TIKYI�EW�HYEW�GSVHEW�HI�R]PSR�I�TEWWI�TSV�HIRXVS�HE�
garrafa.
�{�TEWWS��Hʤ�YQ�Rʬ�RE�TSRXE�HE�GSVHE��*EʡE�S�QIWQS�GSQ�E�SYXVE�TSRXE�
�{�TEWWS��QIʡE���GQ�I�Hʤ�YQ�Rʬ�RE�TSRXE�HE�GSVHE��*EʡE�S�QIWQS�GSQ�
as outras pontas. 
7º passo: passe a corda por dentro do cano.
�{�TEWWS��NYRXI�SW�HSMW�RʬW�TEVE�TEWWEV�E�FVEʡEHIMVE�
9º passo: passe a braçadeira e corte a ponta que sobrou. Faça o mesmo 
com as outras pontas.

&WCU� RGUUQCU� RCTVKEKRCO�� 1� RTKOGKTQ� RCTVKEKRCPVG� CDTG� QU� DTCȊQU�� G�
Q� DTKPSWGFQ� FGUNK\C� GO� FKTGȊȆQ� CQ� UGIWPFQ�� SWG� GUVȄ� EQO� QU� DTCȊQU�
HGEJCFQU�� Q� UGIWPFQ� TGEGDG�� CDTG� QU� DTCȊQU�� G� Q� DTKPSWGFQ�FGUNK\C� GO�
FKTGȊȆQ�CQ�RTKOGKTQ�



TEIA DE ARANHA
Materiais: Barbante ou lã e cadeiras

Modo de fazer: Amarrar o barbante ou a lã em uma cadeira e construir uma 
XIME�GSQ�S�QEXIVMEP��ƼREPM^ERHS�S�TIVGYVWS�EQEVVERHS�S�FEVFERXI�SY�Pʝ�IQ�
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).



Materiais: Caixa de papelão rasa, bolinha de tênis ou bolinha confeccionada 
com meia.

Modo de preparo: Fazer um orifício no centro da caixa.

%�GVMERʡE�XIQ�S�HIWEƼS�HI�QSZMQIRXEV�E�GEM\E�PEXIVEPQIRXI��TEVE�GMQE�I�
para baixo, até que a bolinha caia no orifício.

ACERTE
O BURACO



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: )WGVIZIV�� RSW� TVIRHIHSVIW�� SW� RʱQIVSW� HI� �� E� ���
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).   

%�GVMERʡE�GSRXE�S�RʱQIVS�HI�QEʡʝW�I�GSPSGE�S�TVIRHIHSV�GSQ�S�RʱQIVS�
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 
FRPDQGRV��2�GHVDͤR�«�Q¥R�GHL[DU�R�EDO¥R�FDLU�



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:�FDQHWD��TXDGUR�FDUWROLQD��FDUWDV�HVSHF¯ͤFDV�

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 marcá-
lo, os participantes do grupo devem responder corretamente à pergunta 
correspondente à lacuna.

Variação:� HP� YH]� GH� SHUJXQWDV�� SRGHP� VHU� FRORFDGDV� ͤJXUDV� HP� FDGD�
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: GRLV�SDUWLFLSDQWHV�ͤFDP�XP�GH�IUHQWH�SDUD�R�RXWUR�H�
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).

3DUD�GHͤQLU�R�YHQFHGRU��VHJXHP�VH�DV�VHJXLQWHV�UHJUDV��
• pedra “quebra” a tesoura;
• tesoura “corta” o papel;
• papel “embrulha” a pedra.



GATO MIA
Modo de brincar: XPD�SHVVRD�GHYH�ͤFDU�GH�ROKRV�YHQGDGRV�H�SURFXUDU�RV�
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 
D�URGDGD�RX�ID]HU�R�SDU�RX� ¯PSDU��R�YHQFHGRU� LQLFLD�D�SDUWLGD�b2�MRJDGRU�
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: ���JDUUDIDV�3(7�����FRUGDV�GH�Q\ORQ����P�FDGD������ͤWD�FUHSH�����
tesoura, 04 braçadeiras , 01 spray, 04 unidades de cano PVC ½ polegada 
(10 cm).

Modo de preparo:
• 1º passo: corte as garrafas ao meio;
̽��|�SDVVR��FROH�DV�GXDV�SDUWHV�GD�JDUUDID�FRP�ͤWD�FUHSH�
• 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!”

4XHP�ͤFDU�FRP�R�̸OLP¥R̹�QD�P¥R��DSµV�R�W«UPLQR�GD�P¼VLFD��FDQWD�XPD�
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: ͤWDV�RX�EDUEDQWH�

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 
GLͤFXOGDGH�GD�EULQFDGHLUD�



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 
WLQWDV�RX�ͤWDV�



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, 
RV�SDUWLFLSDQWHV�GHYHU¥R�FDPLQKDU�DR�UHGRU�GD�ͤOD�GH�FDGHLUDV��4XDQGR�
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 
DV�YDULDQWHV�GR�MRJR�«�TXH�GHͤQLU¥R�R�JUDX�GH�GLͤFXOGDGH�

Modo de brincar: Cinco Marias pode ser jogado com um ou vários 
MRJDGRUHV��(VSDOKH�RV�VDTXLQKRV�QR�FK¥R��VHP�TXH�ͤ TXHP�PXLWR�ORQJH�QHP�
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...), 
��IROKD�GH�SDSHO�YHUGH����FDQHWD�KLGURFRU�SUHWD����U«JXD����ͤWDV�DGHVLYDV�
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 
ODGR�GLUHLWR��FRORFDU��QD�SRQWD�GR�SDOLWR��XPD�ͤWD�DGHVLYD�GH�XPD�FRU��7LPH�
A), no segundo e no quarto palitos, no lado esquerdo, colocar, na ponta 
GR�SDOLWR��XPD�ͤWD�DGHVLYD�GH�RXWUD�FRU��7LPH�%���3DUD�ͤQDOL]DU�R�SHEROLP��
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 
TXHQWH�SDUD�ͤ[DU�RV�FDQXGLQKRV��'HSRLV�GH�SURQWR�FRODU�GHQWUR�GD�WDPSD�
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, 
D� FRU� TXH� ͤFDU� SDUD� FLPD� WHU£� TXH� DYDQ©DU� XPD� ̸FDVD̹�� 4XHP� FKHJDU�
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: ͤWD�FUHSH�

Modo de preparo: XVH�XPD�ͤWD�FUHSH�SDUD�GHVHQKDU�GLIHUHQWHV� WLSRV�GH�
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. 
8P�GRV�SDUWLFLSDQWHV�ͤFD�GR� ODGR�GH� IRUD�H��FRP�XPD�EROD�QD�P¥R��YDL�
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 
DTXHOH�TXH�HVWDYD�GR�ODGR�GH�IRUD�FRQVHJXLU�VH�VHQWDU��R�RXWUR�GHYHU£�ͤFDU�
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 
GRV�SDUWLFLSDQWHV�SRGH�ͤFDU�VHQWDGR�HP�URGD�RX�XP�DR�ODGR�GR�RXWUR�FRP�
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 
FRP�R�DQHO�GHYHU£�SDVVDU�QRYDPHQWH�DV�P¥RV�HQWUH�RV�SDUWLFLSDQWHV�b
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 
PLVWXUDU�D�£JXD�H�D�DQLOLQD��3DUD�ͤQDOL]DU��DFUHVFHQWH�ODQWHMRXOD�FRORULGD�H�
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 
TXH�SHJDU�SULPHLUR�ͤ FD�QR�OXJDU�H�D�RXWUD�VDL�SDUD�GDU�RSRUWXQLGDGH�D�RXWUR�
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 
GHYHP�ͤFDU�DOWHUQDGDPHQWH�DJDFKDGRV�H�HP�S«��8P�DGXOWR�YDL�GDQGR�
lhes uma parte do rolo de barbante para irem segurando, o qual irá formar 
XPD�̸WHLD̹��8P�SDUWLFLSDQWH�ͤFD�GH�IRUD�GD�URGD�H�GHYH�SDVVDU�SDUD�R�RXWUR�
ODGR�GD�̸WHLD̹�VHP�HQFRVWDU�QR�ͤR��PRYHQGR�VH�GH�DFRUGR�FRP�D�DOWXUD�
da corda, levantando as pernas ou arrastando-se sob ela. Cada vez que o 
DGXOWR�JULWD�̸WURFD̹��DV�FULDQ©DV�TXH�HVW¥R�DJDFKDGDV�ͤFDP�GH�S«�H�YLFH�
YHUVD��4XDQGR�FKHJDU�DR�RXWUR�ODGR��D�FULDQ©D�VHJXUD�D�SDUWH�GR�ͤR�TXH�D�
outra estará segurando, substituindo o seu lugar e dando-lhe a vez.

Variação: SDUD�WRUQDU�D�EULQFDGHLUD�PDLV�GHVDͤDGRUD��SRGHP�VHU�FRORFDGRV�
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 
DV�YDULDQWHV�GR�MRJR�«�TXH�GHͤQLU¥R�R�JUDX�GH�GLͤFXOGDGH�

Modo de brincar: Cinco Marias pode ser jogado com um ou vários 
MRJDGRUHV��(VSDOKH�RV�VDTXLQKRV�QR�FK¥R��VHP�TXH�ͤ TXHP�PXLWR�ORQJH�QHP�
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 
WHU� XPD� JDUUDID�� ͤFDQGR� XPD� GH� IUHQWH� SDUD� D� RXWUD� HP� XPD� GLVW¤QFLD�
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: ��ODWLQKDV�XVDGDV��PROKR��HUYLOKD��PLOKR�����bGH���D��P�GH�EDUEDQWH��
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: FRP�R�ͤR�EHP�HVWLFDGR��IDOH�FRP�D�ERFD�SUµ[LPD�D�XPD�
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 
JDUDQWH�R�VXFHVVR�GD�FRPXQLFD©¥R�«�PDQWHU�R�ͤR�WRWDOPHQWH�HVWLFDGR�



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 
WDPSD�H�VHP�HPEDODJHP��FRUG¥R��ͤWDV�GH�(9$�FRORULGDV��FKDYH�GH�IHQGD��
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 
DPDUUH�FRP�XP�Qµ�EHP�IRUWH��3X[H�R�FRUG¥R�GH�PRGR�TXH�R�Qµ�ͤTXH�QR�
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...), 
�� IROKD� SDSHO� YHUGH�� �� FDQHWD� KLGURFRU� SUHWD�� �� U«JXD�� �� ͤWDV� DGHVLYDV�
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 
ODGR�GLUHLWR��FRORFDU��QD�SRQWD�GR�SDOLWR��XPD�ͤWD�DGHVLYD�GH�XPD�FRU��7LPH�
A), no segundo e no quarto palitos, no lado esquerdo, colocar, na ponta 
GR�SDOLWR��XPD�ͤWD�DGHVLYD�GH�RXWUD�FRU��7LPH�%���3DUD�ͤQDOL]DU�R�SHEROLP��
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 
FROD�TXHQWH�SDUD�ͤ[DU�RV�FDQXGLQKRV��'HSRLV�GH�SURQWR��FRODU�GHQWUR�GD�
tampa da caixa.



CORRIDA
DAS CORES
Materiais: ��EDQGHMD�GH�SDSHO¥R�GH�RYRV����WDPSLQKDV����GDGR����IROKDV�GH�
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 
ͤFD�SDUD�FLPD�WHU£�TXH�DYDQ©DU�XPD�̸ FDVD̹��4XHP�FKHJDU�SULPHLUR��JDQKD�



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: ��FDL[D�GH�VDSDWR����EROLQKDV�GH�SLQJXH�SRQJXH����WLQWDV�FRORULGDV��
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 
LJXDLV�H� ID]HU�D�PDUFD©¥R�FRP�FDQHWD�KLGURFRU���� WDPSLQKDV�SDUD�FDGD�
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, 
SURͤVV·HV������

Modo de brincar: cada participante deve sortear uma carta e representar 
DSHQDV�FRP�JHVWRV�D�LPDJHP��2V�RXWURV�SDUWLFLSDQWHV�GHYHU¥R�LGHQWLͤFDU�
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. 

'HVDͤR�� 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: FDL[DV�� WDPSLQKDV�� JDUUDIDV� SO£VWLFDV�� SDOLWRV�� ͤWDV� DGHVLYDV��
tecidos, botões, pedrinhas, sementes etc. 

'HVDͤR�� 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!






