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A Semana Mundial do Brincar (SMB) é uma 
mobilização idealizada pela ONG Aliança pela 
Infância, um movimento mundial que atua 
em prol do respeito pela infância por meio da 
proposição de reflexões e ações ligadas ao 
cuidado e  à educação das crianças.  
A SMB está atrelada ao Dia Internacional 
do Brincar, celebrado em 28 de maio, 
e acontece em diversos países. Reúne 
um conjunto de ações com o objetivo 
de ressaltar a importância do brincar 
como fonte de aprendizado, expressão 
da cultura, desenvolvimento integral e 
promoção da autonomia. A SMB busca, 
ainda, incentivar o brincar em qualquer 
contexto, estabelecendo um diálogo 
cultural e geracional com as pessoas que 
circundam o cotidiano das crianças, mesmo 
que, neste momento, virtualmente.  
Para 2020, neste contexto mundial atípico, 
o tema proposto é “Brincar entre o céu 
e a terra”, um “espaço” tão extenso que 
nos faz refletir sobre a distância entre 
a imaginação e a ação, o devaneio e 
a criatividade das crianças em seus 
momentos de brincadeiras livres.  
Desde 2015 o Colégio Franciscano Pio 
XII participa de ações com propostas 
atreladas aos temas sugeridos, com o 
envolvimento das crianças e de toda equipe da Educação Infantil e 1º ano. Embora distantes fisicamente, 
permanecemos juntos e, este ano, não poderíamos deixar de abraçar um movimento tão necessário.  
Para tanto, a equipe foi convidada a participar da elaboração deste material: cada pessoa revisitou 
sua memória afetiva e sugeriu brincadeiras ou brinquedos que fizeram parte da sua infância e dos 
momentos marcantes vivenciados em casa.  
Nosso objetivo é compartilhar, com a família de vocês, um tanto de nossa história, nosso afeto e presença, 
para que possamos incentivar o brincar e a qualidade dos momentos de convivência com as crianças. 

Semana Mundial do Brincar
2020

Se você ainda não é aluno do
Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 

Aqui a gente brinca e aprende muito!
Clique aqui para entrarmos em contato com você!

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
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Se você ainda não é aluno do

Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 
Aqui a gente brinca e aprende muito!

Clique aqui para entrarmos em contato com você!

FUTEBOL COM TAMPINHAS

Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Três tampinhas ou 
bolinhas de papel.
Descrição: Um participante será o jogador e o 
outro será o goleiro. Para fazer a trave, o goleiro 
deve encostar a ponta dos polegares, enquanto 
os indicadores ficam apoiados na mesa ou no 
chão. O jogador posiciona as tampinhas em uma 
linha imaginária paralela à trave. Os “chutes” 
serão sempre um peteleco na bolinha do meio, 
rumo ao gol. A trave não pode mudar de posição! 
Mesmo que não haja gol, os jogadores invertem 
os papéis na rodada seguinte. 

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

ADOLETÁ
Mínimo de participantes: 3.
Materiais necessários: Não precisa de material.
Descrição: Sentados em roda, cada participante 
bate, com a palma direita, na palma direita de 
quem está à esquerda. Cantando a canção, os 
participantes vão seguindo a brincadeira até 
chegar em “quem saiu foi tu”. Neste momento, 
deve-se tirar a mão para que o amigo não consiga 
bater! Mas, caso ele consiga, o participante sai 
da brincadeira e aguarda a próxima rodada. 

BOBINHO

Mínimo de participantes: 3.
Materiais necessários: Bola.
Descrição: Os participantes formam um círculo. 
A criança que será o “bobinho” ficará no centro. 
Os jogadores que estão no círculo passarão uma 
bola de um para outro, e não podem deixar o 
bobinho pegá-la. Caso o jogador do centro 
consiga pegá-la, o último que tocou a bola será 
o novo bobinho. 

PULAR ELÁSTICO 

Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Elástico.
Descrição: Separe dois metros de elástico de roupa 
e dê um nó unindo as pontas. Duas crianças em 
pé, frente a frente, colocam o elástico em volta dos 
tornozelos, formando um retângulo com ele. Se 
não tiver mais participantes, uma opção é prender 
o elástico em duas cadeiras. O terceiro participante 
faz uma sequência de saltos, pulando para dentro 
e para fora do elástico. O objetivo é fazer tudo 
sem tropeçar, aumentando o grau de dificuldade, 
passando para o joelho, para a coxa e para o quadril. 
Dá também para colocar na altura dos ombros e da 
cabeça, pulando com as mãos dentro do elástico. 

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

Ideias para brincar

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/lzsJV9lG32k
https://youtu.be/VaclSCZSAsU
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Se você ainda não é aluno do

Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 
Aqui a gente brinca e aprende muito!

Clique aqui para entrarmos em contato com você!

LINDA ROSA JUVENIL

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Acessórios para realizar 
a brincadeira/ dramatização: tecidos, chapéu de 
bruxa, coroa, relógio, entre outros objetos.
Descrição: Separe alguns acessórios para 
realizar a brincadeira. Caso tenha um grupo para 
participar, decidam quem serão os personagens: 
rei, rosa, bruxa etc. Ao som da música, brinquem 
e representem a cantiga!
Música: A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil
A linda rosa juvenil, juvenil
Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar
Vivia alegre em seu lar, em seu lar
E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má
Um dia veio uma bruxa má, muito má
Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim
Que adormeceu a rosa assim, bem assim
E o tempo passou a correr, a correr, a correr
E o tempo passou a correr, a correr
E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor
E o mato cresceu ao redor, ao redor
E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei
E um dia veio um belo rei, belo rei
Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim
Que despertou a rosa assim, bem assim
Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei
Batemos palmas para o rei, para o rei

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

PETECA 
Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Tesoura, sacola plástica, 
1 folha de jornal ou 3 folhas de revista ou 3 de 
papel sulfite (preferencialmente rascunho).
Descrição:
1- Faça uma bola com as folhas de revista ou 
jornal amassadas. É importante amassar e 

desamassar bem o papel, para que ele fique bem 
macio - repita este movimento por volta de três 
vezes. Forme a bola e separe-a.
2- Recorte as alças da sacolinha plástica e deixe-
as separadas para usar na finalização da peteca. 
Recorte também o fundo da sacolinha plástica e 
descarte-o.

3- Corte a sacolinha na extensão das laterais, 
transformando-a em duas “folhas plásticas”.
4- Coloque as duas folhas plásticas em cima da 
mesa - uma em cima da outra, alinhadas.
5- Coloque a bola de papel no centro das folhas 
de plástico.
6- Embrulhe a bola de papel como se fosse um 
“ovo de Páscoa” e peça ajuda de um adulto 
para fechar a peteca com uma das alças que 
separamos no passo 4 (pode dar um nó duplo). 
Recorte o excesso da “fita”. 
7- Se quiser deixar sua peteca mais bonita, você 
pode usar um pedaço de tecido ou enfeites para 
finalizá-la.
A peteca está pronta para você se divertir! Você 
pode brincar sozinho ou convidar alguém para 
brincar junto!

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/1maO7E1jSn4


5
Se você ainda não é aluno do

Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 
Aqui a gente brinca e aprende muito!

Clique aqui para entrarmos em contato com você!

CABANA

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Cadeiras, lençóis, 
pregadores de roupa, lanterna e itens 
aconchegantes, como por exemplo, almofadas e 
bichinhos de pelúcia.
Descrição: Esta é uma brincadeira em que a única 
regra é se divertir, seja para construir a cabana, 
como para brincar dentro dela. A diversão é 
garantida! Vamos convidar a família para brincar? 
E quem arrisca a aventura de dormir na cabana 
por uma noite?

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

PEGA VARETAS
Mínimo de participantes: 
2.
Materiais necessários: 
Palitos de churrasco e 
tinta ou canetinha (verde, 
vermelha, amarela, azul 
e preta) para colorir os 
palitos.

Descrição: Para jogar, é preciso juntar as varetas, 
apoiar no centro da mesa e soltá-las até que se 
acomodem sozinhas. O primeiro jogador deve 
tentar retirar uma vareta sem mover as outras. 
Caso mova alguma vareta, cederá a vez para o 
jogador da esquerda, e assim sucessivamente, 
até que todas as varetas sejam retiradas. Quando 
um jogador tirar a única vareta preta, poderá 
usá-la para ajudar a pegar as demais varetas. 
As varetas retiradas pelos jogadores devem ser 
contadas e anotadas antes de começar uma 
nova partida. (continua)

Vence quem fizer mais pontos. Valor das varetas: 
Verde – 5 pontos
Vermelha – 10 pontos
Amarela – 15 pontos
Azul – 20 pontos 
Preta – 50 pontos 

BEAN BAG TOSS
Mínimo de participantes: 
1.
Materiais necessários: 
Uma meia ou saquinho, 
grãos de feijão (ou 
pedrinhas de jardinagem), 
um elástico (de escritório 
ou de cabelo), fita adesiva 
para marcar as distâncias, 
ou caixa de papelão para 
ser o alvo.

Descrição: Bean bags são bolsinhas de feijão 
que lembram uma bola ou peteca. Por serem 
mais pesadas e ficarem paradas no lugar em que 
caíram, são brinquedos legais para tentar acertar 
um alvo. Para incrementar o jogo, podemos criar 
diferentes níveis de dificuldade e de pontuações.

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

CAMA DE GATO

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Barbante e fita crepe.
Descrição: Escolher um espaço livre de 
mobiliários para montar a cama de gato. O 
espaço deverá possibilitar movimentos amplos 
com segurança! A criança deve passar pelo 
emaranhado de barbante da maneira que julgar 
mais adequado, sem encostar no fio, para ficar 
mais divertido! 

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/r0xUnSyYTps
https://youtu.be/n-3Wk9ZyXbM
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Se você ainda não é aluno do

Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 
Aqui a gente brinca e aprende muito!

Clique aqui para entrarmos em contato com você!

ESCRAVOS DE JÓ

Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Peças ou objetos.
Descrição: Essa brincadeira estimula a atenção, 
concentração, coordenação motora, linguagem e 
ritmos. O ideal é brincar com mais de duas crianças. 
As crianças se sentam em um círculo. Cada um 
deve ter nas mãos uma peça ou objeto, que será 
passado de uma criança para outra, ao ritmo da 
música ‘Escravos de Jó’.
Música e ações: 
Escravos de Jó jogavam caxangá (cada criança 
vai passando sua peça para a criança do lado 
direito no ritmo da música, de maneira que cada 
jogador fique sempre com apenas uma peça)
Tira (cada criança levanta a peça que está em 
suas mãos) 
Põe (coloca a peça novamente no chão)
Deixa ficar (aponta com o dedo para a peça no chão)
Guerreiros com guerreiros (volta a passar a peça 
para a direita)
Fazem Zigue (coloca a peça na frente do jogador 
à direita, mas não solta)
Zigue (coloca a peça à frente do jogador à 
esquerda, mas não solta) 
Zá (coloca a peça à frente do jogador à direita novamente)

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

MONSTRINHOS DIVERTIDOS
Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Bexiga colorida, funil, 
garrafa pet vazia, caneta preta permanente, cola 
líquida, barbante ou lã ou algodão, areia ou 
farinha de trigo ou amido de milho.
Descrição: Criar os próprios bonecos auxilia 

a criança a manejar materiais e a dar forma à 
imaginação. Para fazer, basta encher uma garrafa 
pet de 500 ml até a metade com farinha, maisena 
ou areia. Depois, é só encher a bexiga e segurar 
sua boca com um prendedor, por exemplo, para 
que o ar não saia. Aí, é só colocar a farinha, amido 
de milho ou areia dentro da bexiga (prenda-a na 
boca da garrafa e despeje o conteúdo para o 
lado da bexiga) e fazer um nó.
Para dar forma ao boneco, cole ou desenhe 
olhos divertidos (feitos com papel ou canetinha) 
e amarre pedaços de lã, barbante ou algodão 
para fazer o cabelo.
Agora é só brincar!

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

JOGO DA VELHA COM TAMPINHAS
Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Seis tampinhas (sendo 
três de uma cor, e três de outra), folha sulfite, 
régua e canetinha.
Descrição: Divida a folha sulfite em nove partes 
iguais. O primeiro jogador coloca uma tampinha 
em uma das nove partes do papel. Depois é a 
vez do outro jogador. O objetivo dos jogadores 
é colocar suas três tampinhas em uma sequência, 
podendo ser na posição horizontal, vertical ou 
diagonal!

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/-FmsZHieTzI
https://youtu.be/LOvrtNe1wRM
https://youtu.be/eKGqDrOHjG8
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Se você ainda não é aluno do

Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 
Aqui a gente brinca e aprende muito!

Clique aqui para entrarmos em contato com você!

JOGADA DE MESTRE

Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Bolinhas de papel e uma 
caixa de qualquer material.
Descrição: Cada jogador deve ter 6 bolinhas de 
papel, todas de cor diferente das bolinhas do 
outro jogador. De um lado da mesa, o primeiro 
jogador arremessa suas bolinhas, uma por vez, 
para seu adversário, que está do outro lado e 
deve recolher as bolinhas em uma caixa. Em 
seguida, os jogadores trocam de função. Vence 
quem recolher mais bolinhas!

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

CAPUCHETA
Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Folha de jornal, tesoura, 
linha ou barbante.
Descrição: Capucheta é uma espécie de pipa, 
feita de folha de jornal, porém, sem varetas. A 
rabiola também é feita de jornal! Assista ao vídeo 
para construir este brinquedo incrível!

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

TACO
Mínimo de participantes: 4.
Materiais necessários: Dois tacos e dois alvos 
(podem ser um tripé de madeira ou uma garrafa 
plástica com um pouco de água para ter peso) 
e uma bola pequena (tamanho aproximado de 
uma bola de tênis). 
Descrição: Este jogo é praticado por duas duplas, 
sendo que uma detém os tacos (os rebatedores) 

e a outra a bola (os lançadores). Cada rebatedor 
fica posicionado perto de um alvo, com o taco 
tocando o chão dentro da base. Esta posição 
é a chamada “taco no chão”. Os lançadores 
se posicionam fora do espaço entre as bases, 
normalmente atrás dos alvos. Eles podem entrar 
no espaço entre as bases para pegar a bola, mas 
os lançamentos devem sempre ser efetuados por 
detrás da base de seu lado do campo. A dupla 
de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo 
do lado oposto do campo com o lançamento da 
bola. Ao conseguir derrubar o alvo adversário, 
alternam-se os papéis: os lançadores tornam-se 
rebatedores, conquistando a oportunidade de 
pontuar, e os rebatedores tornam-se lançadores.
A dupla de rebatedores procura defender o alvo 
dos arremessos adversários, podendo rebater 
a bola o mais longe possível. Quando a bola é 
rebatida, um dos arremessadores deve pegar a 
bola e voltar para trás do alvo, continuando o 
jogo. Durante o tempo em que a dupla adversária 
corre atrás da bola, a dupla de rebatedores 
pode alternar de lado no campo, batendo os 
tacos no meio da quadra, para marcar o ponto, 
e encostando o taco na base oposta. Pode-se 
repetir o processo até que um arremessador 
volte para trás do alvo com a bola. Se os 
lançadores chegarem antes dos rebatedores na 
base, podem tentar atingir o alvo com a bola.

PASSA ANEL
Mínimo de participantes: 4.
Materiais necessários: Um anel ou qualquer 
outro objeto pequeno.
Descrição: Antes de começar, uma pessoa é 
escolhida para “passar o anel”. O restante do 
grupo forma uma roda ou uma fila, e todos 
ficam com as mãos unidas, como uma concha. O 
escolhido para “passar o anel” também fica com 
as mãos fechadas, porém, com o objeto dentro. 
Ele deve passar as mãos dele por dentro das 
mãos de cada participante. Em um determinado 
momento, ele escolhe um dos jogadores e deixa 
o anel “cair” nas mãos dele sem que o restante 
do grupo perceba. Depois disso, ele escolherá 
outro participante que não esteja com o objeto 
para que possa adivinhar com quem está o anel. 
Se ele acertar, será a vez dele de passar o anel; se 
ele errar, é eliminado do jogo.

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/L6F2jELAvLI
https://youtu.be/pY-z6xiQ86c
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Se você ainda não é aluno do

Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 
Aqui a gente brinca e aprende muito!

Clique aqui para entrarmos em contato com você!

BATATA QUENTE
Mínimo de participantes: 3.
Materiais necessários: Uma bola.
Descrição: Com uma bola em mãos, as crianças 
devem estar organizadas em um círculo, em pé 
ou sentadas. Uma delas deve estar fora da roda 
e com os olhos fechados. Ela deve cantar “Batata 
quente, quente, quente, quente…” em diferentes 
velocidades para que as outras crianças possam 
ir jogando a bola entre elas. Quando ela disser 
“queimou”, quem estiver com a bola é eliminado.

COPO RÍTMICO

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Um copo de plástico 
rígido ou acrílico.
Descrição: A brincadeira pode ser realizada 
em uma mesa ou no chão, e é preciso  ter 
muita concentração para seguir esta divertida 
sequência sonora, cheia de palmas e batidas do 
copo na mesa. É muito divertido!  
Comecem bem devagar até conseguir aumentar 
a velocidade!
Roteiro da sequência: 
PALMA, PALMA
MESA, MESA, MESA
PEGA, SOLTA E PALMA
PALMA, PEGA COM A MÃO VIRADA
BATE NA OUTRA MÃO E DEPOIS NA MESA
LEVA ATÉ A OUTRA MÃO (PRA TROCAR DE MÃO)
BATE A MÃO LIVRE NA DIREÇÃO OPOSTA 
CRUZA A MÃO LEVANDO O COPO PARA O 
OUTRO LADO

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

ROLETA SILÁBICA 

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Papelão, uma estrutura 
para girar o papelão (pode ser um rolinho de 
pintar parede sem espuma), tampinha de garrafa 
PET, cola, tesoura, folha sulfite, giz de cera e uma 
caneta permanente ou canetinha.
Descrição: Para montar a sua roleta é necessário 
colorir o papelão, colar as tampinhas com as 
letras (vogais no círculo central e consoantes 
na lateral) e incluir a estrutura giratória. Para ver 
como se joga, assista ao vídeo!

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

MINI CIDADE COM PISTA DE 
CARRINHOS 
Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Fita crepe, carrinhos, 
retalhos de papelão para a rampa.
Descrição: Esta é uma brincadeira muito divertida 
desde sua montagem, pois pode-se criar diversos 
itens, como semáforo, faixa de pedestres e o que 
quiser para enriquecer a brincadeira. A primeira 
coisa a fazer é a mini cidade com fita crepe no 
chão. Se for no quintal, também pode desenhar 
com giz de lousa. Depois, coloque os carrinhos, 
bonequinhos, peças de Lego para criar casas ou 
o que você quiser. Vai parecer uma mini cidade!

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/3j-FsBN985M
https://youtu.be/Pdov4uvJP7w


BRINCADEIRA MUSICAL EM ITALIANO 
Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Não precisa de material.
Descrição: Recitar o verso enquanto acaricia as 
mãos da criança. Terminar com cócegas no pescoço. 
Verso: “Manina Bella, fata penèla, dove sei stata, 
dala nòna. Cosa ti ha dato? Polenta e late. Gate, 
gate, gate.”

Clique aqui para ver o vídeo da brincadeira.

CAIXA LABIRINTO 

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Caixa de papelão, uma 
bolinha da sua preferência, fita crepe e pedaços 
de papelão para obstáculos.
Descrição: A caixa labirinto é um brinquedo 
fácil de fazer e com diversas possibilidades de 
criação de barreiras. Dentro de uma caixa de 
papelão, você vai criar obstáculos para que uma 
bolinha os ultrapasse, como túneis e rampas, 
por exemplo. Você pode começar com labirintos 
mais fáceis e, depois, criar caminhos mais difíceis 
para sua bolinha.

CARRINHO DE MÃO
Mínimo de participantes: 2.
Materiais necessários: Não 
precisa de material.
Descrição: Um dos 
participantes deita de barriga 
pra baixo e o outro segura seus 
pés. O que está deitado apoia 
as duas mãos no chão, levanta 
o corpo e vai se movendo, com 
a ajuda da dupla, que continua 
a levar o “carrinho de mão” 
pelos pés.

CINCO MARIAS

Mínimo de participantes: 1.
Materiais necessários: Retalhos, linha e 
agulha para costurar saquinhos quadrados de 
aproximadamente 5cm, e areia ou pedrinhas. 
Opcionalmente, itens para transformar os 
saquinhos em bonecos ou bonecas - lã para 
cabelo, lantejoula etc.
Descrição: Vamos precisar da ajuda de um adulto 
para costurar os saquinhos, que serão “recheados” 
com areia ou pedrinhas (outra opção é arroz cru). 
Os saquinhos ficam espalhados pelo chão. O 
participante tem que pegar um saquinho e jogá-
lo para cima e, com a mesma mão, pegar outro 
saquinho no chão e também o que lançou para o 
alto (antes que caia). Depois, o jogador tem que 
jogar para cima os dois que estão em sua mão 
e pegar mais um, antes que os outros caiam. E, 
assim, o número de saquinhos vai aumentando a 
cada jogada, até que os cinco saquinhos sejam 
capturados. Se em alguma vez o jogador deixar um 
ou mais saquinhos caírem, é a vez do outro jogador.

Se você ainda não é aluno do
Colégio Franciscano Pio XII, venha nos conhecer! 

Aqui a gente brinca e aprende muito!
Clique aqui para entrarmos em contato com você!

https://www.pioxiicolegio.com.br/visita
https://youtu.be/22Item3OSgU
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