
Maneiras de brincar e 
entrar na brincadeira 

na quarentena



Pedra, papel e tesoura

Dois participantes ou mais precisam colocar pedra, papel ou tesoura, ao mesmo tempo, como na
foto, pedra ganha da tesoura, tesoura ganha do papel e papel ganha da pedra.
Além de ser uma brincadeira fácil, você pode brincar sempre antes de começar uma disputa
quando há mais de dois participantes, aquele que ganha começa a partida, por exemplo.



Impa ou par 

Dois jogadores ficam frente a frente. Um diz
"par", e o outro, "ímpar", mantendo as mãos
atrás, fechadas. Depois, os dois trazem uma das
mãos para a frente ao mesmo tempo,
apresentando zero, um, dois, três, quatro ou
cinco dedos. Somam-se o número de dedos
colocados pelos dois. Se a soma é um número
par, ganha quem disse "par". Se a soma é ímpar,
ganha quem disse "ímpar". O interessante dessa
atividade é que podemos utiliza-la para saber
quem iniciara jogando em uma partida de outro
jogo, por exemplo.



Amarelinha Para jogar, fique atrás da linha do início do
traçado – do lado oposto à palavra 'Céu' – e
atire o marcador na casinha que não poderá
ser pisada, começando pelo número 1.
Atravesse o resto do circuito com pulos
alternados nos dois pés e em um pé só.



Adivinha onde está

Pegue um objeto e coloque na mão peça
para alguém descobrir em qual das duas
mãos está o objeto que escondeu, faça até
que a pessoa descubra, quando ela
descobrir é sua vez de descobrir.



Cama de gato 

Essa brincadeira é muito divertida, é mais fácil você aprender vendo, então
coloque a palavra “cama de gato” no youtube que conseguirá vídeos que
ensinam como fazer, teste as possibilidades.



Pular corda

Você pode aumentar a velocidade, pode pular com
um pé de cada vez, depois com os dois pés ao mesmo
tempo, pode inverter a direção da corda, pode cruzar
ela na frente do corpo, para dificultar ainda mais,
tente dar dois pulos com a corda ainda no ar.

Pode criar um desafio próprio, tente pular o máximo
de vezes que conseguir. Se hoje você deu 10 pulos
sem errar, amanhã tente dar 11 e assim por diante.



Luta de dedos 

Existe a versão online de luta de dedos: https://www.jogos360.com.br/luta_de_dedo/

A luta de dedão é uma tradicional brincadeira que
acabou virando um esporte individual, inclusive
com um campeonato mundial. O objetivo é
imobilizar o dedo do adversário. Quem conseguir,
ganha! Você pode fazer o rostinho do seu lutador
(dedo) com canetinha, por exemplo.

https://www.jogos360.com.br/luta_de_dedo/


Caça ao tesouro

Nessa brincadeira você precisa que um
adulto esconda o tesouro (que pode ser
qualquer objeto) e que ele espalhe as
pistas anotadas em papéis e que cada
pista traga uma informação que leve a
outra pista, sendo que a última levará
ao tesouro. As pistas precisam estar
adaptadas de acordo com a idade dos
participantes. A graça do jogo está
justamente nas pistas que podem trazer
charadas, enigmas, anagramas,
cruzadinhas, caça-palavras e frases
incompletas.



Dama

Com 12 peças de uma cor e 12 de outra que
podem ser tampinhas de garrafas, num
tabuleiro quadrado, de 64 casas claras e
escuras, podendo ser feito por você com
folha de papel A4. Com dois jogadores. O
objetivo é capturar ou imobilizar as peças
do adversário. O jogador que conseguir
capturar todas as peças do inimigo ganha a
partida.



Adedonha!
O jogo começa com cada participante tendo
uma folha como a que está ao lado, você
mesmo pode fazer seu quadro. Todos os
participantes ao falar “Adedonha!” Colocam a
mão e contabilizam os dedos de acordo com
as letras do alfabeto. A letra que cair é a
inicial das palavras do jogo. Por exemplo:
Letra C nome Claudia e assim por diante para
lugares, animais etc. Quem acabar de
preencher primeiro pede para parar o
preenchimento dos quadros. A pontuação
para cada acerto é de 10 pontos, em caso de
palavras repetidas entre dois ou mais
jogadores conta-se 5 pontos. Façam a
quantidade de partidas que preferir e conte
os pontos no final.



Shisima Material: folha de papel e canetinha, tampa de garrafa
pet, botões, moedas ou qualquer outro material que
possa ser a sua pecinha... Como fazer: Desenhe na folha
de papel um círculo central e oito raias com um círculo
em cada uma. Esse será o nosso tabuleiro

Como jogar: O objetivo do jogo é colocar as suas três
pecinhas em linha reta, utilizando a casinha central. Cada
jogador mexe uma das suas peças por vez até a casinha
vazia mais próxima, não podendo saltar nenhuma peça ou
casinha. Se a mesma sequência de movimentos se repetir
por três vezes consecutivas, o jogo acaba empatado e
deverá ser recomeçado; não é permitido deixar sua peça
na casinha central por mais de três jogadas consecutivas.
Ganha o jogo aquele que primeiro colocar as três peças
em linha reta.



Faça sua própria pipa

Pipa feita com papel A4 ou saco plástico. As de
papel é feita de dobradura, as crianças menores
conseguem fazer com autonomia.

Você precisará de espaço e entenderá que uma
forma de manter a pipa no alto é correndo.
Quanto mais rápido você correr, mais tempo a
pipa ficará no alto

Se não tiver espaço, tente colocar sua pipa na
janela, mas terá que ventar bastante para que ela
fique no alto.



Bola na lata

Basta colocar várias latas empilhadas, em
forma de triângulo. Os participantes tentam
derrubar as latas atirando bolas feitas com
meias. Vence quem derrubar mais latas.



Boliche 
Use a brincadeira para aprender matemática. Você pode contar os
pontos do jogo somando os numerais das garrafas derrubadas (se
caíram 2 garrafas, uma com o 2 e outra com o 5, o total são 7 pontos).
[Se a criança ainda for pequena para fazer a adição, simplesmente conte
um ponto para cada pino, independente do seu numeral. Se você tiver
uma folha de papel e uma caneta por perto, pode pedir à criança que
faça um traço no papel para cada ponto. O importante é ter alguma
forma de registro e que a criança seja responsável por isso.]
Para os maiores
Faça uma competição de boliche de verdade, com regras como definir
que cada jogador pode arremessar a bola 3 vezes. Monte um cartaz
para marcar a pontuação e cole na parede. Estabeleça um prêmio para
quem conseguir fazer o maior número de pontos.
Material necessário: de 5 a 10 garrafas pet, 1 bola pequena (de plástico
ou outro material), canetas ou tinta para marcar os numerais.



Corrida de Fórmula T ( Tampinha ) 

Cada um com seu carrinho-
tampa, todos movidos a
propulsão de petelecos e
pequenos tapas. Um de
cada vez desloca sua
tampinha no sentido de
contornar a pista e ser o
vencedor. Quem sair da
pista retorna a posição na
linha, no ponto que
escapou.



Futebol de tampinhas
O primeiro passo é definir o campo. Uma mesa de jantar, por exemplo. Nas linhas de fundo do campo, monte
uma trave com pedrinhas, ou qualquer outro material, com aproximadamente um palmo de abertura.
– Os dois jogadores atacam com as mesmas 3 tampinhas.
O jogador sorteado para iniciar a partida posiciona as 3 tampinhas próximas ao seu gol, formando um triângulo.
– Desloque as tampinhas com toquinhos, com a lateral da palma da mão ou com a lateral dos dedos dobrados. Só
não vale conduzir ou empurrar as tampinhas.
– A tampinha tocada deve sempre passar pelo meio das outras duas, formando uma espécie de trança.
– Cada jogador pode dar 4 toques na jogada, ou seja, cruzar 3 vezes e, no quarto cruzamento, finalizar ao gol.
– Se, durante o ataque, alguma das tampinhas sair do campo pela lateral ou pela linha de fundo, ou se a
tampinha tocada não passar pelo meio das outras duas, o jogador perde a vez e o adversário inicia sua jogada
colocando as 3 tampinhas, em formato de triângulo, na frente do seu gol.
O objetivo do jogo é fazer mais gols. É possível também jogar em duplas e organizar torneios.

Trave com os dedos



Teia de aranha
Você vai precisar apenas de barbante e o mobiliário que já tem em
casa. Abra um espaço na sua casa, deixando os corredores livres.
Prenda uma ponta do barbante numa parte fixa. Em seguida, vai
cruzando o barbante até formar uma espécie de teia. Prenda a outra
ponta do barbante passe por entre as teias, a regra é não encostar.
Rasteje, passe por cima, mas não encoste no barbante.



Pé, mão, pé

Com giz, ou com papel pardo ou papel
normal, faça um tapete ou desenhe no
chão os pés e as mãos, você terá que
passar pelo corredor colocando os pés e as
mãos que estão no desenho, saltando
sempre para o próximo. Para ficar mais
difícil, coloque no desenho uma mão para
cima outra para baixo, uma mão e um pé
na mesma direção, use sua imaginação.



Acerte o alvo no chão

Arraste os móveis para o lado, e abra um
espaço em algum cômodo da sua casa.
Desenhe três círculos de tamanhos
diferentes, um dentro do outro pode ser
com giz ou com fita crepe. Escreva 10 no
círculo pequeno, 5 no círculo do meio e 1 no
círculo maior. Marque uma distância para
lançar suas tampinhas e dê toques na
tampinha tentando acertar o alvo central. O
objetivo é ganhar mais pontos, então pode
fazer uma disputa e ver quem consegue
fazer mais pontos, cada um joga uma vez.



Contorno corporal

Faça o contorno corporal com giz, com lego, com tampinhas!



Dance!

Sou Uma Cobra - Canções do Zoo 4 | O Reino Infantil

https://www.youtube.com/watch?v=09gma4NsdXc

Cada Bicho Tem

https://www.youtube.com/watch?v=EWa0a-Y0Pcg

A mulher do sapo - Música para trabalhar motricidade - DANILO BENÍCIO - BATUCADAN

https://www.youtube.com/watch?v=I8wtB9wHkpo

Dança da imitação - Caninópolis

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ

Xuxa - Guto bate com um martelo

https://www.youtube.com/watch?v=-LgOD3Sx-V0

Pop Pop - Bob Zoom - Video Infantil Musical Oficial

https://www.youtube.com/watch?v=YKP7xvuHmZU

Palavra Cantada - Lavar as Mãos

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk

https://www.youtube.com/watch?v=09gma4NsdXc
https://www.youtube.com/watch?v=EWa0a-Y0Pcg
https://www.youtube.com/watch?v=I8wtB9wHkpo
https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ
https://www.youtube.com/watch?v=-LgOD3Sx-V0
https://www.youtube.com/watch?v=YKP7xvuHmZU
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk


No YouTube você pode aprender coreografias legais 

Pode escolher a música colocando a palavra “Just Dance” na frente

Macarena. Just Dance 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE&list=PLFBsnjItHeCDgoUFDMH_twse
Ac95IqNsp

ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

Livre Estou (Frozen) - Just Dance 2015

https://www.youtube.com/watch?v=VMu58tDj3hA&list=PLFBsnjItHeCDgoUFDMH_tws
eAc95IqNsp&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE&list=PLFBsnjItHeCDgoUFDMH_twseAc95IqNsp
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=VMu58tDj3hA&list=PLFBsnjItHeCDgoUFDMH_twseAc95IqNsp&index=4


Medite!
Meditação Guiada para CRIANÇAS - Simples e eficaz

https://www.youtube.com/watch?v=fDE7huFXM4s

Pratique o Ho'oponopono
Repetindo as palavras mágicas que alguns de vocês já conhecem:

https://www.youtube.com/watch?v=fDE7huFXM4s


Alongamentos e exercícios respiratórios



Faça ginástica!


