
 

www.coachpaulaguedes.com 
Página  1

Por: Paula Guedes

Distribuição Gratuita

E-Book 
Vamos Conectar? 

Guia de Brincadeiras para famílias

http://www.coachpaulaguedes.com


ÍNDICE  

VAMOS CONECTAR? 4 ...............................................................................................

Hora de Brincar! 4 ............................................................................................................

GUIA DE BRINCADEIRAS 5 ..........................................................................................

A partir de 6 meses: 5 ......................................................................................................
Upa, upa, cavalinho 5 
Dedo mindinho, seu vizinho… 5 
Este porquinho… 5 
Bola 5 
Achou! 5 

A partir de 1 ano: 6 ..........................................................................................................
Exploração sensorial 6 
Bolinhas de sabão 6 

A partir de 2 anos: 6 ........................................................................................................
Bolinhas de sabão 6 
Casinha 6 

A partir de 3 anos: 6 ........................................................................................................
Estátua! 6 
Não me faça rir 6 
Corre-cutia 7 
Caça ao tesouro baby 7 

A partir de 4 anos: 7 ........................................................................................................
Carrinho de mão 7 
Telefone sem fio 7 
Vivo-Morto 7 
Dança das cadeiras 7 
Batata quente 8 
Passa anel 8 
Senhor Ratinho 8 

A partir de 5 anos: 8 ........................................................................................................
Corrida de balão 8 
Amarelinha 9 
Os cinco pulos 9 
Desenho maluco 9 
Pescaria de clipes 9 
Cabo de guerra 9 
Esconde-esconde 9 
Pão na casa do João 10 

A partir de 6 anos: 10 ......................................................................................................
Mímica 10 
Pular corda 10 

www.coachpaulaguedes.com 
Página  2

http://www.coachpaulaguedes.com


Futebol de botão 10 
Quem sou eu? 10 
O objeto oculto 11 
Repórter 11 
Desenhando nas costas 11 
Jogo dos pontinhos 11 
Escolinha 11 
Pula-rio 11 
Tudo o que o seu mestre mandar! 12 
Pega-pega 12 
Ciranda, cirandinha 12 

A partir de 7 anos: 13 ......................................................................................................
Cinco Marias 13 
Castelo de cartas 13 
Pega-Pega Corrente 13 
Detetive 13 
Bola na moeda 13 
Costas com costas 13 
Caça ao tesouro 14 

A partir de 8 anos: 15 ......................................................................................................
Troca-letra 15 
Desfazendo o nó 15 
Código secreto 15 
Dicionário 15 
Stop 15 
Corrida de três pernas 15 
A letra mágica 16 

Anexo 17 ..........................................................................................................................
Tipos de pega-pega 17 

Referências 18 ..................................................................................................................

Sobre Paula Guedes 18....................................................................................................

www.coachpaulaguedes.com 
Página  3

http://www.coachpaulaguedes.com


Vamos conectar? 

HORA DE BRINCAR! 

Acredito que você já tenha ouvido a expressão "tempo de qualidade".  

Tempo de qualidade pode ser aquela brincadeira na qual você se entrega de corpo e 
alma, mergulhando no universo infantil, inventando histórias, criando novos personagens, 
desconectando-se da realidade… Tempo de qualidade é aquele momento de profunda 
conexão. 

Conectar-se com seus filhos de forma genuína… com a correria diária, muitos pais 
acabam não conseguindo passar tempo de qualidade com seus filhos. São muitas as 
responsabilidades e simplesmente a criatividade, a entrega total em momentos de 
brincadeira não acontecem. Vamos mudar essa realidade? 

Diferentes áreas da ciência têm alinhado cada vez mais seus campos de estudo e 
demonstrado a relevância dos jogos e atividades da infância.  

“Faz décadas que as ciências sociais estudam a representatividade das brincadeiras 
dentro do contexto social de diversas culturas. Recentemente, o avanço da tecnologia e 
neurociência permitiram entender alguns dos processos que nosso cérebro estabelece 
quando brincamos. O que reforça a importância desse ato como condição essencial para 
a evolução qualitativa de nossa espécie”, diz a antropóloga e professora da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, Regina Tavares, autora do livro “Brinquedos e 
Brincadeiras”. 

Neste material, disponibilizo algumas brincadeiras, divididas mais ou menos de acordo 
com a idade da criança, porém essa separação não é uma regra, é apenas uma sugestão. 
Você, melhor do que ninguém, saberá o momento no qual o seu filho estará apto a 
realizar cada uma das brincadeiras aqui citadas. São brincadeiras simples, geralmente 
passadas de geração para geração, mas que, com o passar do tempo e com o avanço da 
tecnologia, acabamos nos esquecendo de muitas delas. 

Desejo que vocês divirtam-se muito! 

Paula Guedes 
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Guia de Brincadeiras 

A PARTIR DE 6 MESES: 

Upa, upa, cavalinho 
Sente-se numa cadeira comas pernas fechadas, coloque as crianças no seu colo, segure as 
mãos dela enquanto move suas pernas para cima e para baixo, cantando “Pocotó, 
pocotó, pocotó, pocotó / Upa cavalinho, upa cavalinho”. 

Dedo mindinho, seu vizinho… 
Feche delicadamente a mão do seu filho e vá abrindo, segurando delicadamente cada 
dedinho do seu filho dizendo: ”dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolos e 
mata piolhos", terminando com seus dedos da mão fazendo cócegas na palma da mão 
dele. 

Este porquinho…  
Segure delicadamente o pé do seu filho e comece pelo dedão: "Este porquinho foi ao 
mercado; este porquinho foi no parque; este porquinho comeu  toda a papinha; para este 
porquinho, não sobrou nada e este último saiu correndo.(suba com seus dedos até a 
barriga, para fazer cócegas)… até chegar em casa!” 

Bola 
Jogue uma bola grande para cima e deixe-a cair no chão como se não tivesse conseguido 
pegá-la a tempo. Ver a bola quicar é diversão garantida! 

Você pode também optar por uma bola de tecido e jogá-la na direção do bebê. Pouco a 
pouco ele vai aprender a pegá-la e jogar de volta para você. 

Achou! 
Sente o bebê no chão ou numa cadeira de frente para você. Pegue uma toalha pequena e 
cubra o rosto com ela. Tire a toalha e mostre o seu rosto enquanto diz “achou”. 
Experimente também colocar a toalha na cabeça do bebê e tirá-la. (Atenção: não deixe o 
bebê sozinho perto da toalha, ao terminar a brincadeira, tire-a imediatamente do alcance 
da criança). 
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A PARTIR DE 1 ANO: 

Exploração sensorial 
Sempre com supervisão para não deixar a criança engolir o que não deve. Exemplos: 
massinha, grãos em geral, farinha, algodão (seco e molhado) etc. No final deste e-book , 
você encontrará alguns perfis de mães que compartilham muitas atividades de exploração 
sensorial. 

Bolinhas de sabão 
Misture duas colheres de sopa de detergente em um copo de água. Mexa bem e com um 
canudinho assopre. Quanto mais devagar a você assoprar, maior ficará o bolha.  Ver as 
bolhas flutuando no vento e estourando ou tentar pegar a bola é uma diversão que toda 
criança gosta. Você pode comprar um frasco de solução e uma varinha em uma loja 
também. 

A PARTIR DE 2 ANOS: 

Bolinhas de sabão 
Misture duas colheres de sopa de detergente em um copo de água. Mexa bem e com um 
canudinho assopre. Quanto mais devagar a criança assoprar, maior ficará o bolha. 

Casinha 
Essa brincadeira pode ser feita em qualquer espaço e com diversos tipos de brinquedos, 
como bonecas, bichos de pano e até carrinhos. As crianças representam os papéis sociais 
e podem invertê-los. 

A PARTIR DE 3 ANOS: 

Estátua! 
Um participante é escolhido como o líder e os demais devem estar posicionadas de frente 
para ele. O líder designa qual será a estátua. Pode ser de cachorro, passarinho, gato, 
cobra… Então, quem está no comando escolhe a estátua mais bonita, mais feia ou mais 
engraçada. Pode-se também colocar uma música para tocar e quando o líder para a 
música, todos param e viram estátua! O líder vai a cada jogador e os provoca. Aquele que 
não se mexer será o próximo líder. 

Não me faça rir 
Um dos participantes tenta fazer o(s) outro(s) rir(em), enquanto ele(s) tenta(m) segurar a 
risada. Quem ficar por último, sem rir, ganha. 
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Corre-cutia 
Os participantes devem sentar em uma roda e um participante fica de pé, com um lenço 
na mão. Enquanto todos cantam a canção “Corre cutia na casa da tia”, o participante dá 
voltas por trás dos que estão sentados. No fim da música, ele coloca o lencinho atrás de 
alguém, que deve sair correndo atrás do primeiro. Ou o pegador pega o fugitivo ou o 
fugitivo se senta no lugar dele, o que vai transformar o pegador no próximo a dar voltas 
com o lencinho. 

Caça ao tesouro baby 
Escolha um objeto e mostre para a criança. Vá para um outro ambiente e esconda esse 
objeto. Chame a criança e comece a caçada! 

A PARTIR DE 4 ANOS: 

Carrinho de mão 
Enquanto a criança coloca as mãos no chão, com os braços estendidos, o adulto (ou outra 
criança) levanta suas pernas e empurra, como se fosse um carrinho de mão. 

Telefone sem fio 
Os participantes devem ficar em círculo ou enfileirados. O primeiro cria uma mensagem e 
fala no ouvido do próximo. A mensagem vai passando adiante, cada um dizendo aquilo 
que entendeu. O último participante deve dizer, em voz alta o que ouviu. Se estiver 
correto, o criador da mensagem vai para o fim. 

Vivo-Morto 
Os participantes se posicionam as crianças lado a lado. Um deles fica de frente para os 
demais. Quando disser “morto”, eles devem se abaixar. E quando for “vivo”, eles 
precisam estar de pé. O condutor deve ir alternando as palavras e a velocidade. Quem 
errar, sai da fila. O último a ficar é o vencedor e será o próximo a liderar a brincadeira. 

Dança das cadeiras 
Separe algumas cadeiras, de acordo com o número de pessoas, menos um. Em uma fila 
indiana, os participantes devem circular pelas cadeiras, com as mãos para trás e ao som 
de uma música. Quando a música parar, elas devem se sentar na cadeira mais próxima. 
Quem ficou de pé é eliminado e uma cadeira deve ser retirada. Vence quem sentar na 
única cadeira que restar. 
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Batata quente 
Com uma bola (ou outro objeto) em mãos, os participantes devem estar dispostos em um 
círculo. Um deles deve estar fora da roda e com os olhos tampados. Ele deve cantar 
“Batata quente, quente, quente, quente…” em diferentes velocidades para que os 
participantes passem a bola (ou o outro objeto) para os demais. Quando o participante 
que estiver fora disser “queimou”. Neste momento, quem estiver segurando o item é 
eliminado. 

Passa anel 
Um dos jogadores será o passador do anel. Com o objeto entre as palmas da mão, esse 
participante deve passar suas mãos entre as dos demais, 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. 

Senhor Ratinho 
Nesta brincadeira os participantes precisam obedecer a uma série de comandos. Antes de 
começar, um deles será escolhido como o lobo e outro como o ratinho. A turma formará 
uma roda e o ratinho ficará entre eles, ao passo que o lobo ficará na parte de fora. A 
seguir, todos devem cantar a música abaixo, ao final, o ratinho deve fugir do lobo. Porém, 
se ele for pego, será o lobo da próxima rodada. 

“Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem”.(2x) 

Lobo: “O senhor ratinho está em casa?” 

Todos: “Não.” 

Lobo: “A que horas ele vem?” 

Todos: “Às três!” 

“Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem”.(2x) 

Lobo: “O senhor ratinho está em casa?” 

Todos: “Está!” 

A PARTIR DE 5 ANOS: 

Corrida de balão  
Trace uma linha de partida e uma de chegada. Cada participante segura uma bexiga e um 
pedaço grande de papelão. Escolhe-se um participante para ser o juiz. Ao sinal do juiz, 
cada participante coloca sua bexiga no chão e a abana com o papelão, na direção da 
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linha de chegada, e a traz de volta da mesma forma. O primeiro que terminar o percurso, 
ganha a corrida. 

Amarelinha 
Faça o desenho da amarelinha no chão e enumere os quadrados de 1 a 10. O participante 
joga um objeto na primeira casa e, em um pé só, a pula e vai até a última. Na volta, pega 
o objeto do chão. Na próxima rodada, joga a pedra na casa 2 e vai até o fim em um pé 
só. E assim sucessivamente. Não pode colocar o segundo pé no chão, nem errar a casa. 

Os cinco pulos 
Os participantes devem se colocar lado a lado numa linha imaginária. Dado o sinal, todas 
dão cinco pulos para a frente. Ganha quem pular mais longe. 

Desenho maluco 
Distribua uma folha em branco para cada um dos participantes. No alto da folha, cada um 
deve desenhar uma cabeça. Depois, dobram-se os papéis para esconder o que foi feito. 
Trocam-se as folhas e, então, cada um desenha o corpo. Repita as instruções, até que 
cada um desenhe uma parte do corpo, sem ver a anterior. No fim, abra os papéis e veja 
os desenhos que se formaram. 

Pescaria de clipes 
Esvazie uma caixa de clipes em uma tigela grande. Entregue a cada participante um 
cabide de arame cuja ponta tenha a forma de gancho. Os participantes devem pescar os 
clipes com o gancho. O jogador que tiver pescado mais é o vencedor. 

Cabo de guerra 
Divida as crianças em dois times. Cada um ficará de um lado do campo e segurando um 
lado da corda. Ao sinal, cada time puxa para o seu lado, com toda força. Ganha a equipe 
que ficar por pelo menos um minuto com a maior parte da corda. 

Esconde-esconde 
Um dos participantes conta até certo número com os olhos fechados (bater cara). Os 
outros devem procurar um local secreto para se esconderem. Os que se esconderam 
devem voltar para o lugar onde a primeira pessoa “bateu cara” e bater a mão neste local 
dizendo: “1, 2, 3 tô salvo" o último pode “salvar todos”. Nesse caso, o participante volta 
a bater cara. Caso o último participante não chegue a tempo, este será o próximo a 
"bater cara”. 
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Pão na casa do João 
Forma-se uma roda e todos sentam no chão. Em seguida, cantam a música que está na 
sequência, dizendo o nome de alguém da roda. Música: “(nome da pessoa) comeu pão 
na casa do João", (frase sempre cantada duas vezes e por todos os participantes da roda). 
A pessoa diz: "Quem, eu?”, o grupo responde: "Você sim!”; A pessoa diz: "Eu não!” / O 
grupo pergunta: “Pois quem?” / A pessoa responde: "Foi (nome de outra pessoa)“, E 
assim por diante. Para terminar a brincadeira, o diálogo muda: a pessoa diz: "Quem, 
eu?”,  o grupo responde: "Você sim!”, a pessoa diz: "Comi mesmo!”, grupo grita: 
“Comilona! Comilona!“ Ou “Comilão! Comilão! 

A PARTIR DE 6 ANOS: 

Mímica  
Separe os participantes em dois times. Um participante deve se dirigir ao grupo 
adversário, que irá falar alguma palavra. O participante tem três minutos para representar, 
apenas com gestos, e seu time deve adivinhar. O time que acertar mais, ganha. 

Pular corda 
Dois participantes seguram a corda, um em cada ponta, e fazem com que ela gire. Os 
outros participantes precisam pular a corda, que está em movimento. Isso pode ser feito 
com batidas lentas ou muito rápidas. Sai do jogo quem tropeça na corda. Também dá 
para pular em grupo, entrando um de cada vez ou todos juntos. Se houver menos de 3 
participantes, a criança pode girar a corda com as duas mãos e pular, enquanto o adulto 
conta o número de pulos. 

Futebol de botão 
Este jogo tem as regras similares ao futebol de campo, mas é possível criar suas próprias 
regras a cada partida. Com botões ou tampinhas de garrafas, é preciso chegar ao 
objetivo, o gol. 

Quem sou eu? 
Os participantes devem ficar numa roda, e cada um escolhe o nome de um personagem 
de filme ou desenho, ou mesmo do convívio delas, escreve num papel e gruda na testa 
do participante da direita, sem que ele veja. Cada criança faz perguntas para os outros 
jogadores sobre o que ela é. Por exemplo: eu sou uma mulher? E os jogadores só podem 
responder sim ou não. A criança então tem uma chance de dar um palpite. Ganha quem 
acertar primeiro. 
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O objeto oculto 
Um dos participantes escolhe um objeto que está à vista no ambiente, diz a cor dele e 
espera que os outros jogadores o encontrem. Ela também pode dar outras dicas. O 
primeiro que achar o objeto escolherá o próximo, na próxima rodada. 

Repórter  
Um dos participantes será a “entrevistador” pega um objeto, para fingir que é o 
microfone e entrevista os demais. A brincadeira pode acontecer à noite, com a família 
reunida, para que todos contem como foi o seu dia. 

Desenhando nas costas 
Um dos participantes escolhe um “desenho” ou “palavra” e então com o dedo indicador 
faz uma representação nas costas do outro participante. O participante que está tendo as 
costas desenhadas tem três chances de acertar. O desenhista pode dar dicas também. 

Jogo dos pontinhos 
Em um papel sulfite, coloque vários pontinhos, cada quatro formando um quadrado. O 
participante deve ligar dois pontos em cada jogada, formando retas. Quem fechar um 
quadradinho, deve colocar a sua letra inicial dentro dele. O jogo termina quando todos os 
quadrados estiverem fechados e ganha quem tiver o maior número de letras. 

Escolinha 
A clássica brincadeira em que uma criança é a professora e os demais participantes ficam 
sentados copiando da lousa, pode ser reinventada e tornar-se mais dinâmica. O 
“professor” faz uma lista de perguntas. Os outros participantes ficam em linha e a cada 
resposta certa, o participante dá um passo à frente. 

Pula-rio 
Estique duas cordas no chão, paralelamente, com intervalo de 50 centímetros entre elas. 
Esse espaço representará o rio. Os participantes devem fazer uma fila de um lado do rio, 
e um por vez, saltarem para o outro lado. A cada rodada, aumente a largura do rio. São 
eliminados os que “caírem na água”. O que ficar por último, vence. 

Corrida de canguru - Os jogadores se dividem em duas equipes e formam filas indianas. 
Dado o sinal da largada, a criança do início da fila coloca uma bola entre os joelhos e 
avança aos saltos até a linha de chegada; depois retorna e entrega a bola ao participante 
seguinte. O time vencedor será aquele em que todos os jogadores completarem o 
percurso primeiro. 
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Tudo o que o seu mestre mandar! 
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. 

Pega-pega 
O pega-pega é uma brincadeira infantil muito conhecida. Pode ser jogada por um 
número ilimitado de jogadores e possui inúmeras variantes. De modo geral, o jogo 
consiste em dois tipos de jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser apanhados. 
Cada variante do jogo possui uma forma diferente de se estabelecer como os demais 
serão pegos, em geral por meio de um toque. Quem for tocado, automaticamente vira o 
pegador a depender do modo da brincadeira. No final desse material disponibilizo 
algumas variações dessa brincadeira. 

Ciranda, cirandinha 
Uma das cantigas que mais representam o espírito das brincadeiras de roda, a “Ciranda, 
cirandinha” é um verdadeiro clássico. No passado ela já encantou muitas crianças, e ainda 
hoje, é capaz de exercer bastante influência em algo tão tradicional. Posicionados em 
roda, eles vão começar a entoar a letra abaixo. Na última estrofe devem escolher um 
coleguinha para entrar na roda. A brincadeira segue até que todos os participantes 
estejam no meio. 

“Ciranda, cirandinha 
Vamos todos cirandar! 
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar 

O anel que tu me destes 
Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou 

Por isso, dona (nome de um dos alunos) 
Entre dentro desta roda 

Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá se embora.” 
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A PARTIR DE 7 ANOS: 

Cinco Marias 
Pegue cinco saquinhos de tecido e encha-os com areia ou arroz. Jogue as cinco marias no 
chão. Escolha uma, jogue para cima e pegue outra do chão, a tempo de pegar a primeira 
antes de cair. Na próxima rodada, jogue um saquinho para cima enquanto pega dois no 
chão e volta a recolher a primeira antes de cair. E assim sucessivamente. 

Castelo de cartas 
Os participantes devem juntar duas cartas e equilibrá-las de modo a criar um formato 
piramidal. Ao fazer vários “triângulos” dessa forma, é possível colocar uma carta na 
horizontal acima de dois triângulos e, assim, formar a base para o segundo andar. A ideia 
é formar um castelo, tomando muito cuidado para não derrubar tudo. 

Pega-Pega Corrente 
(mínimo de 5 participantes) 

Conforme o pegador capturar os outros participantes, eles vão dando as mãos e 
formando uma corrente em que apenas as pontas podem pegar. 

Detetive 
Para essa brincadeira, você vai precisar escrever num papel a inicial P (de pegador), em 
outro D (de detetive) e os outros com o V (de vítima) – some todos os participantes e 
subtraia dois para saber quantas vítimas o jogo terá. Misture e deixe cada participante 
pegar um papel sem saber o que é. O pegador precisa “pegar” o maior número de 
vítimas e, para isso, ele deve piscar discretamente para as pessoas. Quando as vítimas 
forem atingidas, elas devem dizer “fui pega” e abaixar a cabeça. Caso o detetive perceba 
as piscadas, ele deve dizer ao pegador: “Preso em nome da lei”. 

Bola na moeda 
Dois jogadores se posicionam frente a frente, de pé. No chão, no meio dos dois, coloca-
se uma moeda. As crianças jogam a bola uma para a outra, quicando no chão para tentar 
acertar a moeda. 

Costas com costas 
(mais de 9 participantes) 

Uma das crianças é escolhida como perseguidor. As demais devem se dividir em duplas, e 
ficar um de costas para o outro e com os braços enganchados. A um sinal do perseguidor, 
todas as duplas se desfazem e devem procurar novos parceiros. O jogador que sobrar é o 
novo perseguidor. 
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Caça ao tesouro 
Deixe um objeto escondido em algum lugar do ambiente. Em locais diferentes, coloque 
papéis que contenham as pistas que levarão ao tesouro. A primeira deve levar os 
participantes à segunda e assim sucessivamente até chegar na última, que será o prêmio. 
Esse jogo pode ser individual ou em equipe. 
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A PARTIR DE 8 ANOS: 

Troca-letra 
Uma das crianças propõe uma palavra de quatro letras. O primeiro jogador deve, formar 
uma palavra nova a partir daquela, mudando apenas uma letra, e assim sucessivamente. 
Exemplo: lata – pata – mata – mala – tala. Quem não bolar uma palavra em 30 segundos, 
ou repetir uma que já foi, é eliminado. 

Desfazendo o nó 
Um dos participantes se afasta dos demais. Enquanto isso, o grupo faz uma roda, de 
mãos dadas. Depois, devem se enlaçar, sem largarem as mãos, com acrobacia, passando 
por baixo ou por cima das pernas e braços, de modo a formar um nó. O escolhido volta e 
tem de desfazer o nó até que as crianças voltem à posição original em roda, sem soltar as 
mãos. 

Código secreto 
Aqui, a imaginação é o único material necessário. A ideia é que aos participantes criem 
uma nova língua, como a do p, em que se coloca a letra p na frente de cada sílaba da 
palavra. 

Dicionário 
Um dos participantes pega um dicionário, abre em um página qualquer e lê em voz alta 
para os demais a definição de uma palavra aleatória. O primeiro que adivinhar a palavra 
marca um ponto. O vencedor será o primeiro que marcar 10 pontos. 

Stop 
Cada participante pega uma folha de papel e divide em 5 colunas denominadas, por 
exemplo: nome, cor, animal, alimento e país. A cada rodada, um participante escolhe uma 
letra. Quem preencher primeiro todos os campos, com uma palavra para cada coluna, 
começando com a letra determinada, deve dizer Stop e todos os outros param de 
escrever. A cada resposta igual, os participantes levam 5 pontos. Se forem diferentes, 10 
pontos. E se os outros não tiverem colocado nada, 15 pontos. 

Corrida de três pernas 
As crianças devem se dividir em dois times, e dentro dos times em pares, em que um 
amarra sua perna direita à perna esquerda do outro. A um sinal, os primeiros têm que 
correr, cruzar a linha de chegada, voltar e tocar a próxima dupla, e assim por diante. 
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A letra mágica 
Todos os participantes escolhem uma letra do alfabeto. Na sua vez, a criança recita uma 
frase em que todas as palavras comecem pela letra escolhida. Quem se enganar, ou não 
falar nada, é eliminado. A frase mais engraçada ou inteligente marca um ponto. O 
vencedor é quem obtiver mais pontos. 
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ANEXO 

Tipos de pega-pega 

Pega-vela: Quando o pegador toca no perseguido este deve ficar parado com a mão 
igual de um louva-deus até que outras pessoas o soprem para ser libertado. 

Pega-gelo: Quando o pegador toca no perseguido este deve ficar paralisado. A 
brincadeira acaba quando todos ficam paralisados. Geralmente a área da brincadeira é 
limitada, como um quintal de uma casa ou quadra. 

Pega-grupo: Quando o pegador toca em um perseguido este também se torna um 
perseguidor e passa a correr atrás dos demais. Vence o último que sobrar. 

Pega-corrente: Quando o pegador toca em um perseguido este forma uma corrente que 
pega os outros jogadores. 

Pega-pega americano: Quando o pegador pega o que foge ele tem que parar no lugar e 
abrir as pernas até que outro que também foge passar por baixo dele, quando uns dos 
que fogem é pego 3 vezes é a vez dele ser o pegador. 

Pega-pega salvador: Haverá duas crianças com a bola e dois pegadores, quando o 
pegador estiver pegando a criança o salvador (que é a criança que está com a bola) deve 
jogar para quem esta quase sendo pego e ao pegar a bola o pegador nao pode mais 
pegá-lo porque a bola é tipo um pique, 3 vezes essa pessoa será o pegador. 

Pique-cola: Uma criança será responsável por colar todas as outras. Quando alguém é 
pego, tem que ficar paralisado no lugar em que foi colado e a que está com o pique 
continuará tentando alcançar as demais. Enquanto tenta realizar esse objetivo, a criança 
que está colando, precisa estar atenta para que as já alcançadas não sejam descoladas 
pelas outras crianças que ainda não foram. A última a ser colada ficará com o pique. 
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SOBRE PAULA GUEDES 

- Pós-Graduanda em Neurociências 

- Educadora Parental em Saúde Integrativa Infantil (Family Wellness International Institute ) 

- Certificação Internacional em Coaching pela Professional Coaching Alliance  

- Coach Integral Sistêmico 

- Formação de Analista DISC pela Atools 

- Analista de Perfil Comportamental pelo Instituto de Crescimento Infantojuvenil (ICIJ) 

- KidCoach pelo Instituto de Crescimento Infantojuvenil (ICIJ) 

"Encontrei no Coaching   técnicas e  ferramentas necessárias para alcançar meus 
objetivos pessoais e profissionais. 

Já o Coaching Infantil transformou a  vida da minha família. A maternidade se 
tornou muito mais leve e feliz.  

O olhar de não julgamento, não culpa e o respeito pelo sistema familiar são 
alguns dos motivos pelos quais  me encantei por este novo modo de 
vida. Resumindo, o coaching se tornou meu estilo de vida.  

Por  vivenciar  os benefícios do  coaching  e acreditar no  potencial ilimitado  de 
cada  ser humano, comecei a me dedicar integralmente a auxiliar pessoas a 
conseguirem viver uma vida mais plena e feliz." 

Paula Guedes 
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