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Instituto de Ensino São Francisco de Assis  

 

 

 

 

 

 

Prezados Pais 

Estamos enviando sugestões de algumas brincadeiras para serem realizadas em família, e 

solicitamos que sejam feitos os registros fotográficos dessas atividades. As fotos devem ser 

entregues para os Professores: Flávio Ricarte (Capoeira) e Carina Moniz (Educação Física) ao 

retornar às aulas, após o período de afastamento, sugerido pelo Decreto 64.862/20 (13/03/2020) 

para conter o COVID-19. 

Contamos com a vossa colaboração, e sugerimos que aproveitem esse tempo para brincar com o 

seu filho, pois tudo isso vai passar.  Até breve! 

Atenciosamente 

Professores Flávio Ricarte e Carina Moniz 

Obs.: Cada família pode pesquisar e fazer outras brincadeiras de sua infância. 

 

Corrida dos sapatos 

 

 

 Formam-se duas equipes, que são dispostas em fileira. Uma cadeira ou bandeirinha separa um 

time do outro. Os jogadores tiram os sapatos, que serão embaralhados. Dá-se o sinal de início, e 

os jogadores devem sair correndo, até encontrarem seus dois pés de sapato, calçando-os 

seguida. Feito isso, voltam ao ponto de partida. Os jogadores que calçarem sapatos trocados, ou 

não o calçarem direito, serão desclassificados. Cada jogador que retornar à linha de partida, e 

não for desclassificado, marcará um ponto para a equipe. Ganhará a equipe que marcar o maior 

número de pontos. 

Turmas: do 1º ao 5º ano Data: de 16/03 até 03/04 

Nº 

Brincadeiras Direcionadas  

Aluno (a): 

Professor (a): Flávio e Carina 

Disciplinas: Educação Física e Motricidade (Capoeira) 
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Vivo e Morto 

 

 

O condutor irá dispor as crianças enfileiradas na horizontal, cada vez que o condutor falar 

MORTO, as crianças devem se agachar e quando ele falar VIVO eles devem se levantar, o 

condutor deverá ir falando cada vez mais rápido para que as crianças se confundam e quem errar 

sairá da brincadeira até que fique apenas o vencedor, depois a brincadeira recomeça novamente. 

 

Corrida de um pé só 

 

 O condutor deverá traçar duas retas paralelas, porém a uma boa distância (de acordo com a 

idade), uma será a largada e a outra a chegada. Os participantes deverão ficar atrás da reta de 

largada e deverão chegar até a reta de chegada correndo com um pé só (como um saci). 

Ganhará a criança que ultrapassar a reta de chegada primeira. 

 

 

Corrida com ovo na colher 

 

  

Cada participante terá que correr até a linha de chegada equilibrando, na boca, uma colher com 

um ovo cozido. O participante que derrubar o ovo será desclassificado. Para evitar sujeira, 

troquem o ovo por uma meia ou bolinha de ping pong. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-4Fg8CWeNk4w/T7_wl3TJzZI/AAAAAAAABZk/ltYCl79B-Sg/s1600/morto+vivo.jpg
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Dança da Cadeira 

 

 

 Você precisa ter uma cadeira a menos do número das pessoas que estiverem brincando. Por 

exemplo, se forem 5 crianças, deve ter 4 cadeiras. Coloque uma música animada, as crianças 

andam dançando ao redor das cadeiras. Quando a música parar (Uma pessoa fica no som para 

controlar), elas devem correr e tentar sentar na cadeira mais próxima. Quem não conseguir, sai 

da brincadeira. Conforme as crianças vão saindo, deve-se tirar também uma cadeira, ou seja, se 

iniciou com 5 crianças e 4 cadeiras, assim que a primeira criança sair tira-se mais uma cadeira, 

ficando 4 crianças e 3 cadeiras e assim sucessivamente, até que só reste uma cadeira e o 

vencedor. 

 

Gato Mia: 

 

  

Escolham um jogador para ser o pegador. Ele deve ter os olhos vendados. O pegador conta até 

dez enquanto os outros jogadores se afastam dele. Não vale correr. Depois de contar até dez, o 

pegador sai à procura dos outros. Quando pegar alguém, ele diz gato mia! A pessoa que foi pega 

tem que miar. Se o pegador acertar quem é, a pessoa vira o próximo pegador. Senão, continua 

tentando… A brincadeira acaba quando os participantes cansam. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Ef9JPlbtIx0/T7_ve53J0HI/AAAAAAAABZM/js8DzHnDKdE/s1600/dancacadeira2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-NSUBgAPzirs/T7_niP7LTiI/AAAAAAAABXM/fYQSYB2BBzI/s1600/Gato+mia.gif
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Corre Cotia: 

 

Para essa brincadeira você vai precisar de um lenço, uma bolinha ou até uma meia enrolada. 

Faça uma roda e todos tapam os olhos com as mãos. Escolha uma criança para começar. 

Enquanto todos estão com os olhos fechados, ela vai andar por fora da roda, passando pelas 

costas dos outros enquanto canta: 

“Corre cotia, na casa da tia, corre cipó, na casa da vó, lencinho na mão caiu no chão, moça bonita 

do meu coração! Pode pegar? Pode! Ninguém vai olhar? Não!”. 

Assim que a música acabar, ela coloca o lenço atrás de uma das pessoas da roda. Assim que ela 

autorizar todos a abrirem os olhos, os integrantes dessa roda olham para trás para ver com quem 

está o lenço. Quem estiver com o lenço tem que sair correndo atrás da criança que iniciou a 

brincadeira. Se ele pega-la, ela sai. Mas se ela conseguir sentar no lugar que era desse integrante 

antes de ser pega, ela está salva e ele assume o papel do dono do lenço. 

 

Elástico de pé: 

 

Dois jogadores seguram o elástico e outro vai saltando.  Quando o jogador que está pulando pisar 

no elástico perde a vez e passa a outro jogador. Conforme os jogadores vão ganhando e tendo 

facilidade para praticar a atividade, o elástico vai subindo. Quanto mais alto mais difícil. Obs.: 

Brincar em um lugar com terreno plano. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-vXlDJswC_zA/T7_ncNNumWI/AAAAAAAABXE/jcsPTTOgqUs/s1600/corre+cutia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LYnz_xkiWkM/T7_o3m_b5OI/AAAAAAAABXc/BO6H8eer3P4/s1600/elastico+de+p%C3%A9.jpg
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Elástico de mão: 

 

 

Essa brincadeira é conhecida como cama de gato. Corte um pedaço de barbante (pode ser 

elástico ou fita também), dê um nó entre as duas pontas. Deixando as mãos verticalmente 

paralelas, coloque o barbante nas pontas dos dedos, formando uma espécie de retângulo 

uniforme. Sem dobrar os dedos, ou tirar o barbante da posição inicial, leve a mão direita até a 

esquerda e passe-a por baixo da lateral do barbante de forma que este fique enrolado. Faça a 

mesma coisa com a mão esquerda. Passe o dedo do meio de cada mão por baixo do barbante 

recém-enrolado, algo semelhante a letra x se formará em cada um dos lados. A partir daí o 

objetivo é passar o barbante para a mão do outros jogadores sem que este saia da mão do 

primeiro, formando outra ‘figura’ a ser desatada em seguida. 

  

Estátua: 

 

 

Para essa brincadeira é bom ter mais de 3 pessoas. Você vai precisar de um aparelho de som. 

Todos os jogadores fazem um círculo e um fica como o mestre, controlando o som. Quando o 

mestre quiser ele abaixa o volume e diz “estátua”! Os jogadores devem ficar em posição de 

estátua, sem se mexer e o mestre vai tentar fazer caretas e brincadeiras, para ver quem se mexe 

primeiro. Não vale fazer cócegas. Quem se mexer ou rir espera até que sobre somente um para 

reiniciar a brincadeira. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-D6Fz4M7imTw/T7_nWPIRqRI/AAAAAAAABW8/5UtIRVcsIf4/s1600/el%C3%A1stico+de+m%C3%A3o.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-a-hw4NgkUu8/T7_n9LUowvI/AAAAAAAABXU/7yEJ1HnwhDk/s1600/est%C3%A1tua.jpg
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Esconde – Esconde: 

 

 

Pode brincar quantas pessoas quiser. Uma criança tapa os olhos e encosta-se a uma parede 

(local que será titulado de “Pique”) e conta até 10 (ou quanto tempo for combinado). As outras 

crianças precisam se esconder. Assim que o tempo acabar, aquela que estava de olhos tapados 

abre os olhos e vai em busca dos outros integrantes dessa brincadeira. Assim que ele encontra 

alguém, ambos precisam sair correndo até o “Pique”. Se quem chegar primeiro ao “pique” for 

quem estava contando, essa pessoa deve gritar “Pego 1, 2, 3… e fala o nome da pessoa”. Se 

quem chegar primeiro for quem estava escondido, ele grita “Salvo 1, 2, 3”. O primeiro que o 

pegador gritar o nome no pique será o próximo pegador, mas mesmo assim tem que achar todos 

os participantes, até o final! 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kOcufgkwfZc/T7_yFNhPhhI/AAAAAAAABZs/TEcaYnkjRB0/s1600/esconde+esconde.jpg

