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Olá! Estamos muito felizes por você ter curtido nossa proposta e ter feito o 
dowload deste e-Book :-)

Foi pensando nesse mundo tão digital e na falta das brincadeiras de 
antigamente que resgatamos em forma de um e-Book 32 BRINCADEIRAS 
E ATIVIDADES PARA A FAMÍLIA SE DIVERTIR, usando coisas que a gente 
tem em casa ou são muito fáceis de achar por aí. Ah e é claro, a gente quer 
compartilhar com vocês :-)

Queremos agradecer a um time de amigos e profissionais que contribuiram 
com seu talento na composição deste e-Book. São eles: Marisa Boni (pesquisa, 
edição e redação), Beto Junqueyra (direção editorial), Carmen Pareras (direção 
operacional), Sandra Brazil (revisão), Gisele Bruhns (ilustrações), Olívia Yumi 
(revisão) e Rafael Ruschel (pesquisa, diagramação e ilustrações).

Depois de se divertir, todo mundo pode relaxar colorindo uma camiseta, 
mochila ou avental. Passa lá no nosso site pra conhecer: www.voceqfaz.com.br.

Chegou a hora de se divertir! Vamos lá?



PINTE, LAVE, APAGUE 
E BRINQUE DE NOVO

Com nossos produtos para colorir com canetinhas 
laváveis todo mundo se diverte quantas vezes quiser!

Conheça e compre em www.voceqfaz.com.br

CAMISETAS

ECOBAGS

MOCHILINHAS

ALMOFADAS
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QUEBRA-CABEÇAS PARA 
COLORIR, A LEMBRANCINHA 
DE ANIVERSARIO DIFERENTE 

Criamos a arte de acordo 
com o tema da sua festa!
 
Acompanham kits  
de giz de cera
 
Produzido em material PET, 
ecologicamente correto
 
Apenas R$ 6,90 cada!

Conheça e compre em www.voceqfaz.com.br
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ROUBA MONTE

Você vai precisar de...

•  1 ou 2 baralhos de cartas, dependendo 
da quantidade de jogadores

Instruções:

1.  Embaralham-se as cartas e distribuem-se 
quatro cartas para cada jogador.

2.  No centro da mesa são dispostas oito 
cartas com a face virada para cima.

3.   O primeiro jogador compara suas cartas 
com as da mesa; se alguma carta “casar”, 
ou seja, formar um par de figuras iguais 
ou números iguais, ele pega essas 
cartas (as que casaram) e as coloca num 
montinho separado, diante dele, com a 
face voltada para cima.

4.  Só se pode formar um par por vez.

5.  Se nenhuma carta da mão “casar”, ele 
deve descartar uma carta da mão e 
colocá-la ao lado das outras na mesa 
e, assim, passar a vez para o jogador 
seguinte.

6.  O próximo jogador, assim como todos os 
outros, deve comparar suas cartas com 
as da mesa e com a carta de cima do 
monte dos adversários. Se alguma delas 
casar com algum monte, ele põe a carta 
que casou em cima do monte do outro 
jogador e rouba-o, colocando-o diante 
de si ou sobre o monte que já tem.

7.  Quando as cartas da mão acabarem,  
pode-se distribuir mais quatro cartas 
para cada um.

O jogo acaba quando não houver mais 
cartas no baralho. Quem tiver mais cartas 
ganha.

Jogo de cartas 
simples para a  
família toda.

BRINCADEIRA #01
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Você vai precisar de...

• Balões de festa (um para cada jogador)

Instruções:

1.  Os jogadores formam uma roda, enchem 
os balões com água e os colocam no centro.

2.  É feito um sorteio e a quele que for 
sorteado pega um dos balões e se 
posiciona na roda para iniciar.

3.  Ao sinal de início, o jogador deve passar o 
balão bem rápido para o colega que estiver 
do seu lado direito. Este, então, deve pegar 
o balão com muito cuidado e entregá-lo na 
mão do próximo colega, que deve repassá-
lo para o que está à sua direita, até que o 
balão estoure na mão de alguém.

4.  Aquele que estourar o balão sairá do 
jogo. O jogador seguinte pegará então 
outro balão, que está no centro da roda, e 
reiniciará a brincadeira que continua até 
que sobre somente um jogador, que será  
o vencedor.

Esta é uma 
brincadeira muito 

divertida para fazer 
em algum lugar  
onde você possa  

brincar com água.

BRINCADEIRA #02

Dica 1: A passagem do balão pode ser 
determinada pelo ritmo de uma música, que 
pode ser tocada ou cantada. Se for cantada, 
é mais divertido: pode-se começar mais 
devagar e ir acelerando aos poucos. Adapte  
o grau de dificuldade conforme a idade  
dos participantes.

Variação 1: Cantando e utilizando as regras 
da brincadeira “Escravos de Jó” com número 
par de participantes. Em roda, um jogador 
sim e outro não iniciam com um balão cada 
um e passam, ao mesmo tempo, o balão para 
o jogador que está sem balão à sua direita.

Variação 2: Competição entre duas equipes 
organizadas em fila. Quem estourar o balão 
recomeça. A equipe que terminar primeiro 
ganha a competição.

SPLASH!
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ESCRAVOS DE JO

Você vai precisar de...

•  Um objeto semelhante para cada jogador.

Instruções:

1.  Os jogadores se organizam ao redor de 
uma mesa, com um objeto semelhante 
para todos (pedra, copo, caneca ou caixa 
de fósforos) e que seja fácil pegá-lo com 
uma só mão.

2.  Ao ritmo da música, marcando os tempos 
fortes com o objeto em cima da mesa, os 
jogadores iniciam a brincadeira de passar 
o objeto que têm na mão direita para o 
colega que está a sua direita, deixando o 
objeto sempre diante do amigo.

3.  Enquanto todos cantam “zigue-zigue-zá”, 
com o objeto na mão direita, fazendo o 
movimento de “ir e voltar”, o objeto só 
deve ser passado para a pessoa que está 
a sua direita quando todos disserem “zá”.

Escravos de Jó  
jogavam caxangá.
Tira. Põe. Deixa 

ficar... Guerreiros  
com guerreiros fazem  

zigue-zigue-zá...

BRINCADEIRA #03

Dica: Aumente a dificuldade! 

Na primeira vez, a música é cantada com a 
letra tradicional. 

Na segunda, a melodia é entoada apenas com 
os sons de “lá-lá-lá”.

Na terceira vez, os jogadores apenas 
murmuram a melodia. 

Na quarta, os jogadores apenas movimentam 
os objetos, sem nenhum som, de modo que 
apenas as batidas na mesa deem o ritmo  
da cantiga.
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Você vai precisar de...

• 1 xícara (chá) de sal

• 4 xícaras (chá) de farinha de trigo

• 2 colheres (sopa) de óleo de cozinha

• 1 colher (sopa) de vinagre

• 1½ xícara (chá) de água

• Corante alimentício de várias cores

Instruções:

1.  Coloque todos os ingredientes em uma 
tigela grande. Em seguida, misture-os 
com as mãos, até que adquiram a 
mesma consistência de uma massinha 
comprada nas lojas. Se você vive em um 
clima mais úmido, ou se a massa ficou 
muito úmida ou pegajosa, adicione 
uma pitada a mais de farinha. Se a 
massa ficou muito seca, adicione um 
pouquinho de água.

2.  Divida a massa, fazendo bolas, uma para 
cada cor.

3.  Pegue uma bola da massinha e faça um 
orifício com o dedo. Pingue algumas 
gotas de corante alimentício. Dobre 
cuidadosamente a massa várias vezes, 
até que a cor se misture bem.

4.  Guarde cada massa colorida em um pote 
plástico ou vidro com tampa.

Uma receita fácil  
de fazer, com  

muita diversão!

BRINCADEIRA #04

MASSINHA DE
MODELAR CASEIRA

Dica: Esta receita de massinha não tóxica 
é indicada para fazer massinha colorida de 
longa durabilidade. Se for conservada em um 
recipiente hermeticamente fechado (qualquer 
recipiente selado que bloqueia a entrada de 
ar) e/ou na geladeira, dura em média quatro 
meses. Se começar a secar ao longo do tempo, 
adicione uma pequena quantidade de água.
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SOMBRAS CHINESAS

Você vai precisar de...

Para esta brincadeira, você precisará 
somente das mãos, um pouco de luz 
(como um abajur sem a cúpula ou uma 
lanterna) e uma parede clara.

Instruções:

Coloque-se entre a luz e a parede, e a magia começará. Apresentamos aqui quatro exemplos 
de sombras chinesas que não são tão comuns.

Esta brincadeira  
é ótima para fazer à 
noite,mas também  

pode ser feita de dia,  
se o ambiente for  
bem escurecido.

BRINCADEIRA #05

Cabeça de índio Tartaruga

Elefante Coelho
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PLANADOR DE PAPEL

Você vai precisar de...

•  Uma folha de papel

Instruções:

Este avião voará 
melhor se as asas 

estiverem levemente 
anguladas.

BRINCADEIRA #06

1.  Vire o papel para a direita. 
Agora dobre-o ao meio na 
largura e no comprimento 
e, em seguida, abra-o 
novamente.

2.  Dobre a parte superior para 
baixo até o vinco no meio.
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6.  Agora vire o avião e dobre-o 
ao meio, da esquerda para a 
direita.

5.  Dobre a parte superior para 
baixo novamente.

4.  Dobre a parte superior para 
baixo até o ângulo formado 
no passo 3.

7.  Dobre as duas asas ao longo da 
linha pontilhada mostrada aqui.

3.  Dobre os dois cantos 
superiores até que toquem o 
vinco central.

8.  O seu planador ficará parecido 
com este.
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Instruções:

1.  Escolha um participante para ser o 
adivinhador. O escolhido deverá sair da 
sala por alguns instantes, enquanto os 
outros jogadores decidem quem será o 
líder que todos deverão seguir.

2.  Quando o adivinhador retornar à sala, o 
líder fará gestos, por exemplo, “coçar a 
cabeça” ou “segurar o nariz” ou “colocar 
as mãos na cintura”. Cada gesto do líder 
deverá ser seguido (imitado) por todos 
os jogadores. O líder deverá trocar o 
gesto aos poucos, disfarçadamente, para 
que o adivinhador não perceba que é ele 
quem dá os comandos.

3.  O adivinhador deverá descobrir e 
apontar quem é o líder. Caso acerte, o 
líder deverá ser o adivinhador no jogo 
seguinte.gotas de corante alimentício. 
Dobre cuidadosamente a massa várias 
vezes, até que a cor se misture bem.

4.  Guarde cada massa colorida em um pote 
plástico ou vidro com tampa.

Junte a sua turminha 
e siga o líder. Esta  
é uma brincadeira 

para fazer em 
ambientes fechados.

BRINCADEIRA #07

SIGA O LIDER

Dicas: 

•  Junte todo mundo! Quanto mais 
participantes melhor

•  Esta brincadeira fica muito mais divertida se 
for feita em silêncio.

•  Os jogadores não precisam trocar os gestos 
logo em seguida ao comando do líder, mas 
devem fazê-lo assim que possível.

•  Quanto mais sutil for a troca de gestos, mais 
difícil será para o adivinhador acertar.
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CARIMBOS DE E.V.A.

Você vai precisar de...

•  1 folha de E.V.A. para as figuras. Pode ser 
de qualquer cor, inclusive retalhos que você 
tenha em casa.

•  1 base para fixar as figuras depois de 
prontas. Procure nos materiais para 
reciclagem, você pode usar bandejinha de 
isopor, rolha, papelão grosso, tampa de 
garrafas PET, lâmina de madeira que você 
encontre em sobras de marcenarias ou você 
pode usar o próprio E.V.A. como base.

•  Cola de contato / cola branca / caneta / 
tesoura.

• Pincel escolar, guache, tinta para tecido etc.

Instruções:

1.  Em um pedaço de folha E.V.A. faça o seu 
desenho com uma caneta. Pode ser à mão 
ou copiado de alguma figura de revistas.

2.  Recorte o E.V.A. no contorno do seu 
desenho com muito cuidado.

3.  Aplique cola de contato em todo o verso da 
figura e aguarde dar o ponto de aderência 

antes de fixá-la na base. Se a base 
escolhida for isopor, use cola branca não 
diluída.

4.  Fixe na base pressionando bem para 
colar por igual.

5.  Se a base tiver boa espessura, como um 
pedaço de madeira ou uma rolha, o seu 
carimbo já está pronto para usar. Se você 
optou por reciclar uma bandeja de isopor, 
vai precisar reforçar a base, colando mais 
uma lâmina de isopor. Ajuste o tamanho 
da base recortando o excesso. Uma base 
firme facilita o manuseio e aumenta a 
durabilidade do seu carimbo.

6.  Depois do carimbo bem seco, passe com 
o pincel um pouco da tinta espalhando 
bem por toda a figura. Não coloque tinta 
em excesso, para não borrar.

Faça você mesmo 
carimbos de E.V.A. e 

personalize seu caderno, 
papéis de presente ou 

uma camiseta.

BRINCADEIRA #08
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Você vai precisar de...

• Lençol, cobertas, colchas e lençóis

• Barbante

• Edredom

• Cadeiras e/ou mesa

Instruções:

No quintal, no parque ou na praia, você 
pode montar uma cabana ou uma barraca 
ao ar livre. Com um lençol ou uma lona e 
barbante, é possível montá-la. Não precisa 
furar o tecido. Basta amarrar o barbante 
nas pontas e usar a sua imaginação!

Tem bastante espaço? Chame os 
amiguinhos, cada um monta a sua cabana 
e vocês terão uma vila ou até uma aldeia 
indígena. E o lanche da tarde será um 
delicioso piquenique!!!

Dentro de casa, na sala ou no quarto, use 
cobertas, colchas ou lençóis para “construir” 
uma pequena cabana entre duas cadeiras 
ou entre a mesinha e o sofá.

Coloque dentro da cabana um 
pequeno tapete ou um edredom e 
algumas almofadas, para deixá-la bem 
aconchegante.

Leve alguns brinquedos para sua cabana e 
não se esqueça da lanterna! Se ficar bem 
confortável e seguro, que tal passar uma 
noite nela?

Acampe dentro de 
casa ou ao ar livre.

BRINCADEIRA #09

VAMOS ACAMPAR?

Dicas:

•  Se você tem uma lanterna e sua cabana 
for de lençol claro, escureça o ambiente e 
brinque de sombras chinesas. O efeito é 
muito legal!

•  Se o lençol for velho, você poderá decorar 
e personalizar a sua cabana usando os 
carimbos de E.V.A. ou outros recursos, como 
adesivos, guache e canetinhas.
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Dicas:

•  Caso você more em apartamento, ou 
as embalagens fizerem muito barulho, 
apoie o conjunto sobre um tapete ou uma 
colcha.

•  Se não estiver ventando, você pode 
também brincar com bolinhas de tênis ao 
ar livre.

•  Na praia, adapte a brincadeira colocando 
um pouquinho de areia dentro de copos 
descartáveis. Chame os amiguinhos para 
uma competição e não se esqueça de 
deixar tudo arrumado e limpo quando 
acabar a brincadeira.

BOLICHE DE CORREDOR

Você vai precisar de...

• Um corredor

• Duas bolas ou par de meias enrolados

•  Rolinhos do miolo de papel-toalha, copos 
plásticos ou embalagens

Instruções:

1.  Posicione os “pinos” em pé no final do 
corredor, três pinos ficam atrás, dois no 
meio e um na frente.

2.  Afaste-se e jogue as bolas de meia, 
rente ao chão, tentando derrubar todos 
os pinos.

3.   Cada jogador tem direito a duas 
jogadas.

Marcação dos pontos: Cada pino 
derrubado vale um ponto. Se conseguir 
derrubar todos os pinos, marque  
dez pontos.

Que tal jogar boliche 
dentro de casa?

BRINCADEIRA #10
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O LENCINHO

Você vai precisar de...

• Um lenço ou tecido pequeno

Instruções:

1.  É feito um sorteio para ver quem inicia 
a brincadeira e entrega-se ao sorteado 
um objeto que pode ser um lenço ou um 
tecido pequeno.

2.  Os outros jogadores se organizam numa 
roda com os braços bem estendidos e 
soltam as mãos. Durante a brincadeira, 
devem ficar parados no lugar e voltados 
para o centro da roda, podendo espiar 
atrás de si de vez em quando.

3.  Aquele que estiver fora da roda com o 
lencinho dará voltas por fora da roda 
até que, disfarçadamente, deixará o 
lenço no chão, atrás de qualquer um dos 
participantes.

4.  O jogador que receber o lenço deverá 
pegá-lo e correr atrás do participante 
que deixou o lenço, tentando pegá-lo 
antes que ele tome o seu lugar na roda 
depois de dar uma volta completa em 
torno dela.

Esta brincadeira 
também é conhecida 

como Lencinho  
atrás e Ovo podre.

Dica: A brincadeira se torna mais emocionante 
se aquele que está perseguindo outro jogador 
fora da roda soltar o lenço atrás de um colega 
durante a perseguição. Este participante terá 
então que pegar o lenço e correr atrás daquele 
que deixou o lencinho, que por sua vez já está 
correndo atrás do primeiro. Serão então três a 
correr fora da roda.

BRINCADEIRA #11

5.  Se não conseguir alcançá-lo, passará 
então a dar voltas ao redor da roda para 
deixar o lenço atrás de outro jogador. 
Se este jogador conseguir pegá-lo, 
o participante que foi pego sairá da 
brincadeira ou pagará uma prenda. O 
mesmo deve acontecer ao jogador que, 
após uma volta, não perceber que o 
lenço está atrás dele.
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EU ESTOU VENDO...

Você vai precisar de...

•  Um ambiente com vários objetos

Instruções:

1.  O participante que inicia a brincadeira 
escolhe um objeto que está vendo e, 
sem contar qual é, diz:

—  Eu estou vendo algo que começa com a 
letra... (E diz a letra inicial do objeto.)

2.  Os outros jogadores tentam adivinhar 
qual é esse objeto. Quem acertar 
escolhe outro objeto para que os outros 
adivinhem.

BRINCADEIRA #12

Variações da brincadeira:

• Eu estou vendo um objeto da cor...

• Eu estou vendo um objeto que tem o 
formato... (redondo, quadrado, triangular, 
retangular)

Esta brincadeira 
também pode  

ser feita durante 
uma viagem  

ou um passeio.



20

Você vai precisar de...

• Giz

• 1 bola (qualquer)

Instruções:

1.  Desenhe no chão, com giz, um círculo de 
cinco metros de diâmetro, a cerca de dez 
metros de uma parede de cimento.

2.  No centro desse círculo, desenhe um 
outro com dois metros de diâmetro.

3.  Os jogadores se revezam, jogando a bola 
na parede e deixando-a saltar no chão 
uma vez antes de cair dentro dos círculos 
desenhados do chão.

4.  Se no segundo “pique” a bola cair no 
círculo central, quem jogou ganha dez 
pontos; se cair no círculo externo, ganha 
cinco pontos.

O primeiro jogador que totalizar 50 pontos 
é o vencedor.

Você pode brincar com 
qualquer tipo de bola. 
As bolas mais leves  
são adequadas para 
crianças menores.

BRINCADEIRA #13

BOLA AO ALVO
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BARRA-BANDEIRA

Você vai precisar de...

• Espaço (quadra esportiva)

• Uma camiseta

Instruções:

Pode-se jogar no parque, na rua, na praia 
ou numa quadra esportiva.

1.  Os participantes são organizados em dois 
grupos. Cada grupo deve ter o mesmo 
número de jogadores.

2.  Delimita-se o campo (do tamanho 
de uma quadra esportiva) e nas 
extremidades de cada lateral coloca-se 
uma bandeira (ou uma camiseta).

Este jogo também  
é conhecido em 

diferentes estados 
brasileiros como 
Rouba-bandeira, 

Bandeirinha  
e Pique-bandeira.

BRINCADEIRA #14

3.  Os grupos se posicionam perto de 
suas bandeiras e, ao sinal de início, 
cada grupo tentará roubar a bandeira 
do adversário sem ser tocado por 
qualquer jogador do grupo adversário. 
Só vale correr dentro do campo que foi 
delimitado.

4.  Quem não conseguir pegar a bandeira 
do outro grupo e for tocado pelo 
adversário fica preso no local onde foi 
pego e imóvel como uma estátua, até 
que um companheiro de equipe o toque. 
Aí ele estará salvo.

Vence o grupo que tiver menos 
participantes presos ou o grupo que pegar 
primeiro a bandeira, independentemente 
do número de jogadores presos.
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STOP

Você vai precisar de...

• Papel e caneta para cada participante

Instruções:

1.  É preciso ter apenas papel, caneta ou 
lápis para cada participante, que deverá 
montar um quadro com 11 colunas. No 
topo de cada uma, escreve-se um dos 
seguintes itens: nome de pessoa, lugar, 
animal, cor, marca de carro, artista, fruta, 
verdura, flor, objeto, filme.

2.  Sorteia-se uma letra e marca-se um 
tempo máximo (dois ou três minutos). 
Cada participante terá que preencher 
todos os itens com palavras iniciadas pela 
letra sorteada.

3.  O jogador que preencher todos os itens 
primeiro, mesmo sem utilizar todo o 
tempo redeterminado, grita “STOP”, e 
a rodada acaba. A partir daí, ninguém 
poderá escrever mais.

 

Marcando os pontos:

•  A cada partida, é feita a contagem dos 
itens preenchidos por participante.

•  Cada jogador deverá dizer em voz alta o 
que escreveu em cada item. Cada item 
preenchido vale dez pontos. Se mais de 
um participante tiver colocado a mesma 
palavra para determinado item, em vez 
de dez só terá cinco pontos cada um.

O vencedor do jogo é aquele que obtiver o 
maior número de pontos.

Você pode combinar 
com seus amigos 
e criar colunas 

diferentes para este 
jogo: cantor, ator, 
música, cidade etc.

BRINCADEIRA #15
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SOBRA UM

Você vai precisar de...

• Giz (ou fita crepe)

Instruções:

1.  Desenham-se no chão com giz – ou 
marcam-se na areia da praia – vários 
círculos espaçados, de acordo com a 
quantidade de crianças – sendo que uma 
delas ficará sem círculo.

2.  Cada criança escolhe o nome de uma fruta 
e se senta dentro de um dos círculos. Uma 
das crianças fica em pé, fora dos círculos. 
Quem estiver dirigindo a brincadeira diz:

—  Eu fui comer uma salada de frutas na casa 
de fulana e faltaram banana e maçã.

3.  As crianças que representam essas frutas 
vão trocar de lugar.

4.  A criança que ficou em pé deve tentar ficar 
no lugar de uma delas.

5.  Se conseguir, a criança que ficou fora do 
círculo agora ficará em pé esperando a 
dirigente falar o nome de outras frutas e 
tentará entrar no círculo de outra criança.

6.  Em dado momento a dirigente da 
brincadeira diz:

— Faltaram todas as frutas!

7.  Todas as crianças tentam trocar de lugar 
de uma vez só, e a criança que ficou em 
pé também.

Como nesta brincadeira sempre sobra um, 
a criança que sobrou depois dessa grande 
troca, é a perdedora.

Brinque nesta grande 
salada de frutas.

BRINCADEIRA #16
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Você vai precisar de...

• Espaço ao ar livre

Uma brincadeira de  
pega-pega diferente...

BRINCADEIRA #17

PEGA-CORRENTE
Instruções:

1.  Antes de iniciar, combine com todos os 
participantes qual será o espaço utilizado 
para fazer esta brincadeira.

2.  Todos devem se espalhar pelo espaço e 
um participante será escolhido para ser  
o pegador.

3.  Ao ser dado o sinal, o pegador correrá 
atrás dos outros participantes, tentando 
pegar alguém. Quem for capturado passa 
a ajudar o pegador, dando as mãos, 
formando uma corrente.

4.  Quando todos forem pegos, outro 
participante será escolhido para iniciar  
a brincadeira.
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BASQUETE
NA CADEIRA

Você vai precisar de...

• 2 cadeiras

• 1 bola de basquete ou outra qualquer

BRINCADEIRA #18

Instruções:

1.  Determina-se quanto tempo levará  
a partida.

2.  Organizar os participantes em  
duas equipes.

3.  Cada equipe deverá escolher um para 
ficar em cima de uma cadeira, que 
permanecerá no campo de defesa do 
adversário.

4.  Os jogadores devem levar a bola até o 
companheiro da equipe que está sobre a 
cadeira e tentar marcar um ponto.

5.  Ao final do tempo estipulado, a equipe 
que tiver mais pontos vence a partida.

Regra: Nenhum jogador pode correr com a 
bola nas mãos; pode apenas passar a bola 
para o companheiro.

Este jogo é recomendado 
para aqueles que tenham 

mais de 12 anos.
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CORRIDA COM
JOQUEMPO

Você vai precisar de...

• Uma quadra de futebol de salão

Instruções:

Para esta brincadeira, utilizaremos como 
base a quadra de futebol de salão.

1.  Formam-se duas equipes. Cada equipe 
ficará em diagonal na quadra, entre as 
linhas lateral e de fundo. Pode ser equipe 
dos meninos e equipe das meninas.

2.  Ao sinal, o primeiro de cada equipe 
sairá correndo, passando pela linha 
lateral e pela linha central. Quando 
encontrar alguém da outra equipe, jogará 
Joquempô.

3.  Quem ganhar o Joquempô continua a 
corrida, até chegar à fileira adversária. 
Quem perder, retorna para o final da sua 
fila.

4.  Cada vez que alguém da equipe chegar à 
fileira adversária, ganha um ponto.

5.  No Joquempô – também conhecido 
como Pedra, Papel, Tesoura – os 
jogadores devem, simultaneamente, 
esticar a mão, na qual cada um formou 
um símbolo (a Pedra é simbolizada por 
um punho fechado; a Tesoura, por dois 
dedos esticados; e o Papel, pela mão 
aberta). Então, os jogadores comparam 
os símbolos para decidir quem ganhou, 
da seguinte forma:

•  Pedra ganha da tesoura (amassando-a ou 
quebrando-a);

• Tesoura ganha do papel (cortando-o);

• Papel ganha da pedra (embrulhando-a).

Caso dois jogadores façam o mesmo gesto, 
ocorre um empate, e joga-se de novo até 
que desempatem.

Você sabe jogar  
Joquempô? Se ainda  
não souber, aprenda  
nesta brincadeira.

BRINCADEIRA #19
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DIVIRTA-SE
NO TRANSITO

Você vai precisar de...

•  Caneta e cartolina

Instruções:

1.  Antes de sair de casa, pegue uma folha 
branca ou um pedaço de cartolina e 
recorte 20 a 30 quadradinhos de mais 
ou menos 5 cm x 5 cm. Peça para as 
crianças escreverem, em cada uma 
dessas fichas, o nome de diferentes tipos 
de veículo.

2.  Pode-se desenhar nas fichas. Misturar e 
combinar cores e tipos de veículo, como 
fizemos aqui no verso. Quando você 
pegar a estrada ou trânsito intenso, há 
duas maneiras de jogar.

Pista individual: Cada jogador escolhe 
uma ficha. Ao ver um veículo igual ao de 
sua ficha, ele pega outra. O jogo continua, 
até que todas as fichas forem escolhidas 
e os respectivos veículos, encontrados. 
Quem recolheu a maior quantidade de 
fichas ganha o jogo.

Congestionamento: Misturar as fichas 
e dividir o monte igualmente entre os 
jogadores. Se sobrar alguma ficha, deixe-a 
fora do jogo. Os jogadores devem olhar 
todas as fichas de carros que tiverem 
na mão e, na medida em que forem 
encontrando os veículos, devem descartá-
las. O primeiro a descartar todas as fichas 
ganha o jogo.

Você vai viajar de 
carro? Costuma 

passar muito tempo 
no trânsito?  

Então, prepare estas 
fichas e coloque-as  

no porta-luvas.

BRINCADEIRA #20
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Você vai precisar de...

• 1 baralho de cartas

Instruções:

1.  Todos os jogadores devem estar sentados 
em volta da mesa, de forma que possam 
se ver.

2.  Separa-se do baralho uma trinca de 
cartas do mesmo valor para cada 
jogador. Se forem quatro jogadores, 
separam-se quatro trincas. Se forem 
cinco, cinco trincas, e assim por diante. 
Deve-se separar também um coringa. 
Despreze o restante do baralho.

3.  As cartas são embaralhadas e 
distribuídas entre os jogadores, sendo 
que um ficará com quatro cartas e 
iniciará o jogo. Esse jogador escolhe uma 
de suas cartas e passa-a para o jogador 
que está a sua esquerda.

4.  O jogo prossegue, sempre com um 
jogador passando uma carta para o 
jogador seguinte.

5. Quem receber o coringa, passado pelo 
jogador anterior, deve ficar com ele por 
uma rodada, devendo repassar outra carta.

6. Quando um jogador formar uma trinca, 
ou seja, ficar com três cartas iguais na 
mão, deve baixá-las, com os valores 
para baixo, de maneira bem discreta. Os 
demais jogadores devem seguir o mesmo 
procedimento. O último a baixar as cartas 
será o Dorminhoco.

7. O objetivo do jogo, portanto, não é 
formar a trinca, mas não ser o último a 
baixar as cartas.

Atenção para não baixar as cartas “sem 
querer” e confundir os demais jogadores!

Assim, mais importante que ficar olhando 
suas cartas, é ficar olhando a mão dos 
adversários!

Este é um jogo de 
cartas simples, para 
crianças.Quanto mais 
jogadores, fica ainda 

mais divertido!

BRINCADEIRA #21

DORMINHOCO



29

MINHA HORTINHA
A mamãe vai adorar  

ter temperos  
sempre fresquinhos.

BRINCADEIRA #22

Você vai precisar de...

• 1 tampa de caixa de ovos

• 1 garrafa PET vazia e limpa

• Tesoura sem ponta

• Terra

•  Sementes ou mudas de hortelã  
e manjericão

Instruções:

Se você tem um jardim, escolha um 
cantinho para plantar alguns temperos. 
Coloque uma plaquinha para lembrar o que 
está nascendo ali, e não se esqueça  
de regar.

Caso você não tenha um jardim ou more 
em apartamento, sugerimos esta horta de 
garrafa PET. É muito fácil de fazer.

1.  Deite horizontalmente a garrafa PET e 
corte um retângulo na parte superior 
(deixe pelo menos dois ou três dedos 
próximo da base e da tampa). A garrafa 
será o vaso.

2.  Faça pequenos furinhos na parte inferior 
(do lado contrário ao que você abriu o 
retângulo) para a água da rega não ficar 
acumulada dentro do vaso.

3.  Coloque terra dentro da garrafa.

4.  Apoie o seu vaso sobre a tampa da caixa 
de ovo. Ela vai absorver a água que 
escorrer.

5.  Agora é hora de plantar: enterre as 
sementinhas ou plante as mudas, 
cobrindo bem com terra.

6.  Sua hortinha já está pronta. Para as 
plantinhas crescerem
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DOMINO DOS BICHOS

Você vai precisar de...

• Impressora e papel (ou cartolina)

• Tesoura e cola (se for usar cartolina)

Instruções:

1.  Imprima as 28 peças, cole em uma 
cartolina e recorte na linha tracejada

2.  Estas peças são o suficiente para até 
4 jogadores. Para mais participantes, 
imprima outro jogo completo de peças 
adicionais. 

3.  Cada participante recebe entre 7 e  
14 peças

4.  O mais jovem começa, escolhendo uma 
peça e colocando na mesa

5.  Os demais devem ir colocando as peças, 
de maneira que “casem” os heróis

6.  Ganha quem terminar com suas peças 
primeiro!

Nesta atividade  
basta imprimir as  
peças, recortar e  
sair brincando!

Im
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BRINCADEIRA #24
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JOGO DO SPINNER
Você vai precisar de...

• Um Spinner

• Impressora e papel / cartolina

• Cola ou durex

Muitas atividades  
em um só jogo, que  
você vai montar em 
menos de 1 minuto!

BRINCADEIRA #24
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Instruções:

1. Escolha o tabuleiro preferido e  imprima; cole em uma cartolina e recorte

2.  Cole a seta em uma das pontas do spinner

3. No tabuleiro em branco, escreva quais as atividades você gostaria de brincar

3.  Posicione o spinner no centro do tabuleiro e gire, segurando com um dedo para ele não 
sair do meio
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A MARCHA
DO ELEFANTE

Você vai precisar de...

• Duas ou mais bolas de tênis

• Duas ou mais meia-calças

• Garrafas PET ou copinhos descartáveis

Instruções:

1.  Faça um caminho com o mesmo número 
de garrafas (ou copinhos) e distância 
para cada competidor

2.  Coloque a bola de tênis dentro da meia-
calça e amarre-a no topo da cabeça, 
como aparece na ilustração ao lado.

Dica: para aumentar a dificuldade você pode 
encher as garrafinhas com água, assim ficam 
mais difíceis de derrubar

O objetivo é usar a 
tromba do elefante 
para derrubar o que 
estiver no caminho! 

Quem chegar  
primeiro ao final  
da trilha vence.

BRINCADEIRA #25

Use canetinhas 
coloridas para pintar 

estas ilustrações

BRINCADEIRA BÔNUS
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TRANSPORTE
A BOLINHA

Você vai precisar de...

• Duas ou mais colheres

•  Bolinhas de ping-pong (ou bolinhas  
de papel)

• Quatro ou mais recipientes

Instruções:

1.  Coloque os recipientes lado a lado

2.  Coloque em um deles entre 6 a 10 
bolinhas

3.  Use a colher para pegar a bolinha em 
um dos pratos e levar até o outro

Dica 1: Se você não tem bolinhas de ping-
pong, pode amassar folhas de papel para 
deixar num formato arredondado

Dica 2: Para deixar a brincadeira mais 
divertida, afaste os recipientes, fazendo com 
que as crianças tenham um percurso maior!

Nesta competição, 
ganha quem conseguir 

transportar as 
bolinhas de um prato 

ao outro o mais 
rápido possível usando 

apenas a boca.

BRINCADEIRA #26
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PUZZLE HEXAGONAL

Você vai precisar de...

• Impressora e papel (ou cartolina)

• Tesoura

• Cola

Um quebra-cabeças 
incrível, com cores 
variadas que vai 

distratir e aprimorar 
a criatividade  
das crianças!

BRINCADEIRA #27
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Instruções:

1.  Imprima as peças da página seguinte, 
cole em um papel ou cartolina e recorte 
na linha preta

2.  Cada criança recebe um conjunto de 
peças para brincar

3.  O objetivo da brincadeira é usar as 
pecas “casando” as cores, montando 
formas diferentes e criativas, formando 
desenhos diferentes e coloridos!
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PILHA DE PORCAS

Você vai precisar de...

•  Porcas (quanto maiores, mais fácil  
a brincadeira)

• Espetinhos (ou colheres)

Instruções:

1.  Cada participante recebe um número de 
porcas para empilhar

2.  Usando um espetinho (ou uma colher), 
o jogador deve empilhar todas as porcas 
no menor tempo possível

Dica 1: Aumente a dificuldade utilizando 
diferentes tipos de porcas, elas devem ser 
empilhadas da maior para a menor

Dica 2: Deixe o jogo mais divertido 
cobrindo um dos olhos de cada 
competidor, assim a referência de distância 
aumenta a dificuldade

Dica 3: Quanto mais longo for o espetinho, 
maior a dificuldade!

Uma brincadeira  
que exige destreza  
e agilidade: empilhe  
as porcas usando  

um espetinho!

BRINCADEIRA #28
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ESVAZIANDO
O TANQUE

Você vai precisar de...

•  Duas caixas de lenços ou caixas pequenas

•  Bolinhas de ping-pong (ou bolinhas  
de papel)

• Dois cintos

Instruções:

1.  Se estiver usando uma caixa, faça um 
buraco em um dos lados

2.  Passe o cinto por dentro da caixa e 
amarre-a nas crianças

3.  Encha as caixas com a mesma 
quantidade de bolinha para os jogadores

4.  Use uma música para animar  
a brincadeira!

Dica 1: Se você não tem bolinhas de ping-
pong, pode amassar folhas de papel para 
deixar num formato arredondado

Dica 2: Crie uma regra para deixar os 
braços para dentro do cinto, isso limitará os 
movimentos e deixa o jogo mais divertido

Esvazie o tanque de 
bolinhas enquanto 

dança! Quem esvaziar 
o tanque antes 

ganha a brincadeira.

BRINCADEIRA #29
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BRINCADEIRA #30

PING-PONG NO COPO

Dica: Deixe o jogo mais desafiante 
espalhando os copos pela mesa ou até 
mesmo fora dela e colocando “barreiras” 
entre o jogador e os copos, como pedaços  
de espuma, por exemplo.

Instruções:

1.  Encha os copos até a metade com água 
e posicione-os no fundo de uma mesa. 
Cada copo tem um valor de pontos, 
sendo os mais distantes mais valiosos. 

2.  Use o marcador para escrever os pontos 
nos copos ou recorte o valor dos pontos 
em uma cartolina e cole nos copos.

3.  Prepare os jogadores na outra ponta da 
mesa e inicie a brincadeira!

Você vai precisar de...

• Uma mesa ou superfície lisa

• Copos plásticos ou de papel

• Bolinhas de ping-pong

•  Marcador colorido (ou cartolina,  
tesoura e cola)
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Um desafio 
contagiante onde  

o jogador deve usar 
o quique da bolinha 

para acertar  
os copos!
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LABIRINTO
DO EQUILIBRIO

Muita concentração 
e habilidade  

nessa brincadeira 
fácil de fazer

BRINCADEIRA #31

Dica: Para aumentar a dificuldade, faça 
buracos na caixa, de forma que, se a bolinha 
passar por ali, cairá para fora do tabuleiro! 
Mas lembre-se de que a bola precisa passar, 
então certifique-se de que os buracos não 
podem ocupar todo o caminho! 

Instruções:

1.  Pegue uma caixa de papelão do bom 
tamanho (cerca de 40 x 40 cm)

2.  Use a cola para fixar os rolos de papel 
higiênico como se fosse um labririnto. 
pense no “caminho” que a bola deve 
seguir! Caso você não tenha cola, pode 
usar fita crepe.

3.  Pronto! Agora é só se diverir.  
Se houverem vários jogadores, a 
competição pode ser quam demoram 
menos tempo para fazer todo o labirinto.

Você vai precisar de...

• Uma caixa de papelão

•  6 ou mais rolos de papel higiênio  
ou tubos

• Cola ou fita adesiva

• Uma bolinha de ping-pong ou gude.
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TORRE DE COPOS

Você vai precisar de...

• 21 ou mais copos plásticos ou de papel

• Um cronômetro

Instruções:

1.  Distribua os copos entre os participantes

2.  Estabeleça o local onde a torre será 
construída

Obs: Se você tem mais de 42 copos, os dois 
jogadores poderão competir entre si ao 
mesmo tempo; caso tenha menos copos, 
poderá cronometrar o tempo de cada um. 

Dica 1: Deixe o jogo mais divertido cobrindo 
um dos olhos de cada competidor, assim a 
referência de distância aumenta a dificuldade

Dica 2: Aumente a dificuldade, colocando os 
copos em um local mais distante de onde a 
torre será erguida. Isso vai fazer com que os 
competidores tenham que correr pela casa 
para cumprir a tarefa

Monte uma torre 
gigante de copos o 

mais rápido possível 
para ganhar 

essa corrida de 
construtores.
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BRINCADEIRA #32



Encaminhe um e-Mail com suas informações 
comerciais para contato@voceqfaz.com.br

Na primeira compra você ganha uma um mostruário 
completo de camisetas na grade escolhida, para seus 
clientes atestarem a qualidade do nosso tecido 100% 
algodão e experimentarem a brincadeira de colorir!

Será que vai bombar na sua loja? 
Veja o depoimento de uma lojista clicando aqui

PRODUTOS PARA COLORIR
LEVE ESSA NOVIDADE

PARA SUA LOJA


