
 

Sugestões de brincadeiras para as crianças 

1. Boliche – Para construir com as crianças 
Fazer os pinos com sucata (garrafa de água, iogurte, etc). Depois, com uma 
bola ou mesmo bola de papel, o jogador deve tentar derrubá-las. Em cada 
rodada, o participante pode tentar duas vezes. 

2. Morto-vivo. 
3. Brincar de estátua. 
4. Uso da bola de assoprar (pode ser para brincar jogando futebol, vôlei ou 

basquete; ou ainda, enfeitando a bola com diferentes expressões faciais). 
5. Pular corda. 
6. Brincar de ABC estimulando o vocabulário da criança (usar a temática de 

acordo com a faixa etária - pode ser de frutas, cores, times de futebol, tipos de 
carros, etc). 

7. Futebol de botão. 
8. Dança das cadeiras. 
9. Passar anel 

Um dos jogadores será o passador do anel. Com o objeto entre as palmas da 
mão, a criança deve passar suas mãos entre as dos participantes, que devem 
estar posicionados lado a lado ou em círculo. O passador deve fazer isso 
quantas vezes quiser, mas em uma delas deve deixar o anel. Quando acabar, 
ele pergunta a outro jogador com quem ficou o objeto. Se a pessoa acertar, os 
papéis são invertidos. Se não, tudo continua igual. 

10. Seu Mestre Mandou 
Um participante deve ser nomeado o mestre, que fica em frente aos demais, e 
ordena que imitem os seus gestos, dizendo: “O mestre mandou…”. Porém, as 
crianças só devem imitar se o mestre disser essa frase antes de indicar o gesto. 
O jogador que imitar sem ouvir “o mestre mandou”, é eliminado. 

11. Organizar os brinquedos por cores 
Estimulando o reconhecimento das cores, estimular que as crianças arrumem 
os seus brinquedos através da cor predominante dos mesmos. 

12. Chuvinha de papel 
Deixar folhas variadas ao redor da criança e permitir que as crianças explorem, 
amassem e rasguem livremente. Quando ele parecer entediado, pegue as que 
já foram manipuladas e jogue-as para cima, fazendo uma chuva de papel.  

13. Basquete bom balde 
Usar um balde e encorajar a criança a acertar a bola dentro do recipiente, 
como acontece em um jogo de basquete. 

14. Trava Língua 
Pesquisar na internet travas línguas e depois estimular a criança a fazer um 
desenho do que mais gostou ou mesmo um vídeo recitando o mesmo. 
 


