
BRINCADEIRAS ATIVAS
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para fazer em casa



E nós, do programa Nestlé por Crianças 
Mais Saudáveis, sabemos disso muito 
bem. Quer dizer, dá pra ficar melhor, sim: 

NÃO HÁ NADA MELHOR  
QUE DIVERSÃO EM FAMÍLIA!

BOA DIVERSÃO!

Brincar ativamente, um dos 
comportamentos saudáveis que 
incentivamos no programa, é uma atividade 
superimportante durante a infância: 
estimula a criatividade, a consciência do 
próprio corpo, além de trazer vários outros 
benefícios para a saúde e o bem ‑estar.

Por isso, em parceria com o Tempo Junto, 
desenvolvemos uma lista de brincadeiras 
ativas para você se divertir com as crianças 
da sua família. Cada brincadeira tem o 
passo a passo e ilustrações para você poder 
reproduzi ‑las na sua casa.

quando essa diversão toda 
traz saúde também!



NOSSO COMPROMISSO É AJUDAR 50 MILHÕES DE CRIANÇAS  
A SEREM MAIS SAUDÁVEIS ATÉ 2030 EM TODO O MUNDO!

No Brasil, atuamos há 
20 anos promovendo 

hábitos mais saudáveis 
para escolas públicas  

e famílias.

E desde 1999 já 
são 3 milhões de 

crianças beneficiadas 
diretamente aqui  

no país!

Aproveite este livro cheio de brincadeiras ativas 
para fazer com as crianças e compartilhe as fotos 
e os vídeos desses momentos com as hashtags: 

#BrincarAtivamente     
#CriancasMaisSaudaveis

Conheça  
nosso site!

criancasmaissaudaveis.com.br

Siga a gente  
no Instagram:

@criancasmaissaudaveis

http://criancasmaissaudaveis.com.br
https://www.instagram.com/criancasmaissaudaveis/
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Esta é uma brincadeira superdivertida e bastam 
cinco minutinhos para brincar! Você vai precisar 
de dois participantes e duas vassouras. Podem 
ser duas crianças ou um adulto e uma criança 
(aproveite para brincar com seus filhos!). Os 
participantes devem ficar um de frente para o outro. 

Cada um segura uma vassoura e solta para pegar a 
vassoura do outro. Precisa ser bem rapidinho para 
não deixar cair e os dois precisam soltar ao mesmo 
tempo. Ah! Também não vale apoiar em nada. 

Se estiver com mais uma dupla em casa, vocês 
podem fazer uma gincana e brincar para ver 
quem consegue fazer o desafio por uns minutos, 
sem deixar a vassoura cair. 
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DESAFIO DA VASSOURA



Mesmo que o espaço para brincar na sua casa seja pequeno, dá 
para fazer tranquilamente a corrida de barcos com sopro. 

Para brincar, você vai precisar de fita ‑crepe e um barquinho de papel 
para cada participante, aqueles barquinhos simples que fazemos 
com dobradura (se você não souber fazer o barquinho, pode 
substituir por uma bola de papel amassado). 

Com os barcos prontos, é hora de montar a “pista” onde eles vão 
correr: você pode criar um zigue ‑zague no chão com a fita ‑crepe ou 
pode fazer uma linha de partida e uma de chegada para a corrida. A 
ideia é que cada participante vá soprando o barquinho, que deverá 
navegar pelo zigue ‑zague ou sair da linha de partida e chegar até o 
final, só com a força do sopro. Bem simples e divertido!
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CORRIDA DE BARCOS COM SOPRO



A corrida do pinguim é uma brincadeira 
de movimento com uma almofada. Um 
exemplo de atividade perfeita para fazer 
em casa, ainda mais quando a criança já 
não aguenta mais ficar parada. 

Para fazer essa brincadeira, tudo o que 
você precisa é de almofadas, uma para 
cada participante da rodada. Você deve 
pegar a almofada e colocar entre as 
pernas dos participantes. Depois, é só 
pedir para as crianças correrem até a linha 
de chegada, com a almofada entre as 
pernas, sem deixar cair!
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CORRIDA DO PINGUIM



Esta é uma daquelas brincadeiras de movimento muito boas 
para gastar a energia das crianças sem sair de casa. Com a 
vantagem de que precisa de poucos materiais para acontecer. 

Para brincar, você vai precisar de um balde ou cesto de lixo 
e duas meias enroladas. A primeira dica é colocar o balde 
encostado em uma parede (vira uma tabela para a “bola”) e pedir 
para a criança jogar a meia enrolada para acertar o balde. Ela 
começa perto do cesto e, a cada bola que acerta, dá um passo 
para trás antes de jogar a próxima meia. Com isso, a distância do 
lançamento vai aumentando e o jogo vai ficando mais difícil. 

Para ficar mais animado, você pode fazer uma partida valendo 
pontos, e quem fizer cinco pontos primeiro ganha, lembrando 
que o lançamento precisa ser feito do mesmo lugar até acertar. 

Dá para fazer variações, como tentar jogar a bola de costas!
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BASQUETE DE BALDE



Uma brincadeira para deixar o dia a dia mais leve! Pode 
até ser uma surpresa, se você montar antes de as crianças 
acordarem. Para criar o corredor de raio laser, você 
precisará cortar tiras de papel crepom e colar nas paredes 
de um corredor usando fita crepe ou fita dupla ‑face (tem 
que ser uma fita com cola leve, que não tire a tinta da 
parede na hora de descolar as tiras de papel crepom). 

Forme uma espécie de teia, colando as tiras nas paredes do 
corredor. Coloque ‑as em alturas e posições diferentes, para 
criar o efeito de obstáculo, e desafie a criança a atravessar 
de um lado para o outro do corredor, sem tocar nas tiras. 
Prepare ‑se para as gargalhadas, em especial se você se 
aventurar a atravessar também!
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CORREDOR DE RAIO LASER



Para fazer esta brincadeira, você vai precisar de papel craft 
(desses de embrulhar caixas), tinta guache, canudinhos, 
um pouco de água, fita crepe e caneta hidrográfica para 
desenhar as linhas de largada e chegada. 

Monte a pista de corrida, usando o papel kraft preso no 
chão com fita‑crepe, e desenhe as linhas. Quanto mais 
velhas forem as crianças, maior pode ser a distância 
entre uma linha e outra.

Coloque um pouco de tinta no início e misture com água 
para que ela fique bem líquida (você pode usar várias 
cores para diferenciar os competidores). Então, chame 
as crianças e explique que elas deverão soprar a tinta 
com o canudinho até que ela chegue à linha final. 
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CORRIDA DE PINTURA COM SOPRO



Esta brincadeira é bem simples, mas não é  
tão fácil, e vira uma ótima gincana de estímulos 
com desafios. 

Em uma superfície, coloque um pote com água e 
cubos de gelo ao lado de um pote vazio. Depois, 
é só pedir para as crianças pescarem o gelo com 
uma colher e passarem para o pote vazio. 

Vence quem conseguir pescar o maior número  
de cubos de gelo. Ou, se a gincana for em conjunto, 
quem consegue completar a brincadeira em menos 
tempo. Aliás, quanto mais crianças, maiores os 
potes para todos conseguirem pescar os gelos. 

É uma brincadeira que rende muitas risadas  
e é excelente para um dia mais quente. 
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PESCA DO CUBO DE GELO



Esta brincadeira de acertar o alvo é diferente! Até porque o alvo 
não fica na parede, e sim no chão ou em uma mesa. Isso mesmo! 
Pode ser a mesa da sala ou aquelas mesinhas mais baixas em que 
as crianças brincam ou fazem a lição. Você vai precisar de fita‑
crepe e uma folha de papel. Simples assim. Com a fita‑crepe, crie 
um alvo grande no chão ou na mesa. Você fará três círculos, do 
maior para o menor, como um alvo daqueles tradicionais. Se não 
tiver fita‑crepe, você pode usar barbante para fazer a marcação 
dos círculos no chão. Enquanto faz o alvo, aproveite e chame as 
crianças para participar, rasgando a folha de papel em pedaços 
grandes. Está pronta a brincadeira! O objetivo é chegar o mais 
próximo do centro do alvo, apenas soltando os pedaços de papel 
flutuando no ar. Fácil de fazer, estimula a coordenação olho ‑mão, a 
capacidade de raciocínio e a percepção da interferência do ar, por 
exemplo, na trajetória da folha. Isso tudo brincando! 
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ACERTE O ALVO



Futebol dentro de casa nem sempre é uma opção que  
agrada aos adultos,  já que faz aquela baguncinha pela casa, aquela  
correria. Mas esta versão de futebol, o soprobol, não faz bagunça  
nenhuma e é bem divertida. Aliás, é um bom teste de fôlego também! 
Você vai montar o campo, ops, a brincadeira usando fita‑crepe e 
tesoura (para cortar a fita). No chão, faça um retângulo grande, com 
uma linha separando no meio. Nas pontas, use dois pedaços menores 
da fita para fazer as traves. Como se estivesse desenhando um campo, 
mesmo. Aliás, faça também um X para marcar a área central, bem no 
centro da linha que divide o campo em duas partes. Depois, faça duas 
bolinhas de algodão, uma delas para ficar de reserva. As regras são 
simples: cada jogador precisa usar um canudo para soprar de um lado 
do campo, se um jogador encostar no outro é falta, e não é permitido 
movimentar a bolinha com a mão ou com a boca: somente soprando 
pelo canudo. Ah! Ganha quem fizer mais soprogols!
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SOPROBOL



A brincadeira é assim: primeiro você vai precisar pegar pelo menos 
dez pares de sapato. O passo seguinte é fazer uma fileira com 
eles. Mas, atenção, os sapatos precisam ser colocados em direções 
diferentes. Um par aponta para a frente, outro para a direita, outro 
para esquerda, e por aí vai. O circuito consiste em pedir para as 
crianças fazerem uma sequência de pulos seguindo a direção do 
sapato. Se o sapato estiver apontado para frente, ela pula para a 
frente. Se o par estiver voltado para o lado direito, a criança  
pula para o lado direito. Se estiver muito fácil para as crianças, 
você pode complicar fazendo o circuito de movimento com uma 
sequência que alterna o par de sapatos com um pé só.

Além de saber para que lado pular, a criança tem que usar o mesmo 
pé do sapato que está no circuito. Se você deixa o pé direito do 
sapato virado para o lado esquerdo, a criança tem que pular com o 
mesmo pé, virado para o mesmo lado! Não é mole, não! 
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CIRCUITO DE MOVIMENTO COM SAPATOS



Para brincar, você vai precisar de bexigas 
pequenas, palito de churrasco, papel e caneta. 
Peça para a criança escrever números em pedaços 
pequenos de papel. Então, faça rolinhos com os 
papéis e coloque ‑os dentro da bexiga. 

As crianças grandes podem ajudar nessa etapa, 
colocando os papeizinhos para você. Depois, 
encha os balões e cole na parede com fita crepe 
para não estragar a pintura. De longe, tentem 
acertar a bexiga com as varetas. É importante 
tirar a ponta da vareta num dos lados e certificar‑
‑se que seu filho está pegando de forma correta 
para não se machucar com a parte pontiaguda.
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BALÕES AO ALVO



O desafio da meia é uma brincadeira 
superdivertida! A meta é descobrir  
o que tem dentro da meia, sem olhar, 
usando apenas as mãos. Ganha quem 
acertar mais objetos.

Para fazer esta brincadeira, você precisa 
de meias, objetos pequenos (que possam 
ser escondidos dentro delas), um barbante 
para fazer de varal e pregadores de 
roupa para pendurar as meias. Esconda 
os objetos nelas, pendure ‑as no varal e 
chame a criança para adivinhar. Depois, 
inverta os papéis! Deixe a criança esconder 
os objetos e você adivinha o que é.
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DESAFIO DA MEIA



Uma brincadeira divertida para fazer dentro de casa: a guerra de 
bolas de papel. Com um material simples, como folha de jornal ou 
de revista ou papel de desenho usado, dá para criar uma brincadeira 
animada para os maiores. Além do papel, você vai precisar de 
fita‑crepe para marcar o campo no chão. Ah! A brincadeira pode 
tranquilamente ser feita em um espaço pequeno, basta tirar de perto 
das crianças objetos e móveis que possam machucar. Para começar, 
você chama as crianças para prepararem as bolas, daí é só amassar o 
papel e deixá ‑los no formato de bolinhas. Feito isso, cada participante 
deve ficar no seu campo. Se forem mais de duas crianças, é só dividir 
em times. Com as crianças posicionadas, a um sinal, cada jogador 
lança uma bola de papel no campo adversário e as crianças têm que 
pegar as bolinhas lançadas, sem deixar cair no chão. Ganha  
o time que tiver mais bolinhas recolhidas!
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GUERRA DE BOLA DE PAPEL



Prepare ‑se para uma brincadeira que vai surpreender as crianças 
maiores! Para fazer este desafio, você vai precisar de um conjunto de 
12 copos descartáveis, se possível de cores diferentes, duas bexigas 
e dois bancos ou mesas. Ah! Precisa também de dois participantes 
pelo menos para jogar. Comece formando uma fileira com os copos, 
na mesma quantidade, colocando uma fila de uma cor e seguindo a 
fila com a outra cor. Todos alinhados e não misturados ou em duas 
filas paralelas. Depois deixe a outra mesa ou banco livre, afinal, o 
objetivo é ver quem consegue levar mais copos de um lado para o 
outro sem deixar cair. Só que tem um detalhe: não pode colocar 
as mãos no copo e precisa usar a bexiga para transportá‑
‑lo. Sim! É só encher um pouco a bexiga, segurar com a boca, 
colocar a bexiga dentro do copo e fazer com que ela “segure” 
o copo e a criança consiga levar de um lugar para o outro. 
Não é fácil, mas é bem divertido!
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DESAFIO LEVA COPOS



O tênis de bexiga é uma 
brincadeira que, além de 
fazer muito sucesso com as 
crianças maiores, também 
é uma ótima oportunidade 
para pais e filhos brincarem. 

Você pega um prato de 
papelão e prende um palito 
de picolé com fita adesiva, 
criando uma raquete. Depois, 
é só encher a bexiga e 
começar a jogar! Um jeito 
divertido e diferente de 
brincar com bexiga.
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TÊNIS DE BEXIGA



Para fazer a brincadeira da sinuca 
gigante, você vai precisar de um cabo de 
vassoura para usar como taco. Depois, 
pode fazer as bolinhas com meias ou 
papel amassado. As caçapas você  
faz com papel, o cortando ao meio na  
horizontal e formando um U.

Prenda as pontas no chão com fita 
adesiva ou fita‑crepe, fazendo uma 
espécie de túnel. Então, coloque as 
bolinhas no centro e peça para a 
criança acertar as caçapas  
(túneis) com, no máximo,  
duas tacadas.
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SINUCA GIGANTE



Aqui, a brincadeira começa na montagem 
da pista: você corta pedaços de fita‑crepe 
e, junto com a criança, começa a montar a 
pista no chão. Pode ser uma pista simples, 
com linhas retas, ou você pode incluir curvas, 
zigue ‑zague e até incrementar usando aqueles 
brinquedinhos pequenos como casinhas e 
bonequinhos para enfeitar o caminho. 

Depois, é só pegar os carrinhos e começar 
a dirigir pelas pistas. Você pode até não 
acreditar no poder de duas linhas marcadas 
no chão, mas não se engane: as pistas  
dão supercerto e tornam o brincar ainda  
mais divertido. 
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PISTA DE CARRINHO



Para brincar, você vai precisar escolher um 
cômodo da casa que tenha bastante enfeites. 
Pode ser a estante da sala ou uma prateleira 
da cozinha. Aí você vai pedir para a criança 
observar aquele lugar por 30 segundos. 

Depois, a criança sai do ambiente e você 
muda sete objetos de lugar. Assim, quando 
ela voltar, terá que descobrir quais foram os 
objetos trocados. Para animar, você pode usar 
as palavras “quente ou frio”: quente quando ela 
estiver quase adivinhando e frio se ela estiver 
longe de acertar. Se preferir, vocês podem 
combinar que ela terá direito a uma ou duas 
dicas e podem até combinar um tempo limite 
para acertar os objetos.
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JOGO DOS 7 ERROS HUMANO
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O jogo do acerte a casinha é simples de fazer e muito divertido. Você 
vai precisar de duas caixas de papelão, uma bola e dois bichinhos de 
pelúcia diferentes, por exemplo, um urso e um porquinho. 

Depois de arrumar cada pelúcia sobre as respectivas caixas – 
deixando a parte aberta das caixas de frente para as crianças, você 
explica a brincadeira. As crianças devem chutar a bola. Se ela entrar 
na casinha do porquinho, é ponto. Se a bola for no ursinho, a criança 
não ganha pontos.

Parece simples, mas, com essa  
brincadeira, as crianças treinam  
tentativa e erro, elaboração de regras  
simples e comunicação.
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ACERTE A CASINHA



Para fazer esta brincadeira, você vai precisar de um 
lençol e uma bexiga. Depois, é só chamar as crianças 
e pedir que elas segurem as pontas do lençol e então 
colocar a bexiga no centro. Juntas, elas devem jogar a 
bexiga para o alto usando somente o lençol, sem deixá‑
‑la cair no chão. Para agitar ainda mais a brincadeira, 
vocês podem colocar uma música e as crianças vão 
sacudindo o lençol sem parar. De repente, você desliga 
a música e todos precisam se abaixar, sem deixar a 
bexiga cair no chão. Não vale se abaixar devagar: tem 
que ser rapidinho, como se fosse um susto mesmo! 
Será que as crianças vão conseguir manter a bexiga no 
lençol? Outra variação é colocar mais de uma bexiga a 
cada rodada. Aí, é só risada!
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BEXIGAS NO AR



Esta brincadeira é um esconde ‑esconde diferente! E leva o nome de 
sardinha porque as pessoas se escondem juntas e ficam parecendo 
sardinhas grudadinhas na lata. 

Ao invés de todo mundo se esconder e só uma pessoa procurar, a 
ideia é fazer o contrário: só uma pessoa se esconde e todo mundo 
procura. Mas, quando uma criança encontra a outra, não é para falar 
“Achei!”, é para se esconder junto! Dessa forma, com todo mundo 
juntinho, fica parecendo sardinha em lata!

A última criança que encontrar  
os demais grita “Sardinha!” e ganha.  
Na próxima vez, ela pode ser  
a primeira a se esconder. 
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ESCONDE ‑ESCONDE SARDINHA



A gincana das profissões é uma brincadeira supersimples e ainda 
proporciona às crianças explorarem os objetos que têm em casa, 
usando ‑os de um jeito diferente para poder brincar. Além disso, é 
ótima também para aqueles momentos em que você só tem dez 
minutinhos para brincar com as crianças e perfeita para aquele 
momento de tédio. Para fazer esta brincadeira, você precisa preparar 
uma lista de profissões: médico, veterinário, cozinheiro, cabeleireiro, 
professor… A atividade consiste em falar para a criança uma 
profissão dessa lista e pedir para ela procurar em casa três objetos 
que sejam usados por um profissional do ramo. Por exemplo, 
escolha cozinheiro e a criança pode ir até a cozinha vestida com 
avental e com uma colher e tigela nas mãos. É interessante combinar 
que as crianças podem trazer objetos que têm relação direta com a 
profissão, mas que também vale se ela trouxer uma representação. 
Ela pode pegar uma pedra e dizer que é o giz da professora ou pegar 
uma cartolina e dizer que é a lousa. É uma ótima maneira de ver  
até onde vai a imaginação das crianças. 

26

GINCANA DAS PROFISSÕES



Esta é uma ótima brincadeira de movimento e pode conquistar  
não só os pequenos, mas os mais velhos também. 

Você precisa apenas de garrafas pet e uma bola pequena (pode 
ser até uma bola de meia). Depois, é só pedir para as crianças se 
sentarem em frente às garrafas e lançarem a bola na direção dos 
pinos. Para animar ainda mais, escreva ou faça 
números usando fita‑crepe, determinando 
uma pontuação para cada garrafa. Outra 
variação é aumentar a distância entre 
as crianças e os pinos, lembrando 
que, para os menores, é sempre 
melhor deixar mais perto. Ah! Você 
também pode propor um boliche 
com os olhos vendados. Que tal?
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BOLICHE CASEIRO
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