
Atividades e 
brincadeiras

Ingredientes:

- Uma porção de 
criatividade
- Uma pitada de alegria
- Um toque de desafio

Modo de preparo:

Junte tudo e coloque a 
mão na massa

 Confira a lista que preparamos para você:

Nesta brincadeira você deverá contar a sua 
história, desde o nascimento. Para isso, peça 
ajuda dos seus pais, avós, avôs, irmãos etc. 
Ela poderá ser contada em um álbum ou em 
um teatro de fantoches. Você pode usar meias 
nas mãos para isso, simulando personagens 
ou os seus próprios brinquedos. Se quiser 
incrementar a brincadeira, pode dar um toque 
de imaginação à ela também.  Outra forma de 
contar é por meio de uma árvore genealógica 
(com fotos ou cartõezinhos com os nomes 
dos familiares) pendurado nos galhos.

1. Era uma vez minha história:



Que tal criar um jogo da memória personalizado? Você pode colocar peças representando a sua turma na 
escola, tipos de carro, tipos de insetos, tipos de mamíferos etc. Deixe a sua imaginação levar! Escolha um 
papel reaproveitável (de caderno antigo ou rascunho, por exemplo) e desenhe duas vezes a mesma imagem 
em cartões diferentes. A ideia da brincadeira é achar os mesmos cartões em meio ao baralho embaralhado na 
mesa.

2. Desvendando mistérios:

Outra brincadeira é a “Quem sou  eu?”. Nela você escreve o nome de diversos 
personagens em diferentes pedaços de papéis, embaralha e cola na sua testa sem 
saber qual é. A pessoa que está brincando com você deverá fazer representações 
sobre aquele personagem para que você consiga desvendar quem é.

Um começa o desenho e o próximo continua 
passando por todos que estão na brincadeira.

3. Desenho maluco:



STOP!
Nome Objeto Carro Cor Fruta

Nesta brincadeira cada um fica com uma folha de papel e escreve cinco colunas nele (Nome, objeto, carro, cor, 
fruta). Uma letra é sorteada no alfabeto e os participantes terão que escrever abaixo de cada coluna uma palavra 
com início da letra sorteada. Quem terminar primeiro de escrever em toda a linha com os temas grita: ‘Stop’, e 
na mesma hora todos devem largar o lápis e parar de escrever.

4. Stop

Os participantes analisam o cenário escolhido (sala ou outro local). Uma ou mais pessoas saem e, enquanto 
isso, alguns objetos são retiradas ou mudam de lugar. 

Os participantes que saíram voltam e tentam descobrir o que está diferente ou faltando no cenário.

5. O que foi que sumiu?

Total

Antes Depois

Local escolhido Local escolhido


