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com as crianças



Preparem biscoitos, sucos de frutas ou saladas.

Façam uma receita fácil de preparar com os 
ingredientes que vocês têm em casa.

Gravem um vídeo usando o telefone.

Vocês podem libertar sua imaginação e criar 
um vídeo, anúncio de TV ou cena de filmes.
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Brincadeira com balão.

Joguem vôlei com um balão ou digam uma letra 
do alfabeto toda vez que bater no balão, 
o desafio é chegar ao "z".

Jogos de tabuleiros.

Joguem memória, damas, 
quebra-cabeças, etc. 



Jogo de mímica.

Tentem "dizer" com gestos o nome de 
um filme, desenho, personagem 
ou animal para que outros adivinhem.
.

Frio ou quente.

Escondam um objeto e  tentem encontrá-lo 
movendo-se pelo espaço, sabendo que o frio 
está longe e o quente está próximo...

Decoração. 

Redecorem ou arrumem a sala, tentando 
mudar as coisas de lugar.
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Deixar mensagens em casa.

Em �ras de papel, deixe mensagens-surpresa 
em casa, você trará um sorriso para 
quem as encontrar.



 

Coreografia ou dança.

Escolham uma música da moda e inventem 
uma coreografia.

Gravem um programa de rádio. 

Imaginem que vocês têm um programa de rádio, 
o que dirão aos seus ouvintes? Que �po de música 
vocês tocariam? Vocês podem gravar e ouvir.

Preparem uma mesa especial.

Há tempo para preparar uma boa mesa. 
Pode ser no café da manhã, almoço ou jantar.
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Desenhe retratos.

Uma pessoa posa e as outras a desenham: 
qual foi melhor, qual é mais parecido?



 

Desfile de fantasia.

Criem personagens e realizem um desfile.

Joguem “se você fosse um animal...”.

“Qual seria e por quê?”, “e se você fosse um 
planeta, um alimento, uma peça de roupa?”.
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Inventem uma música.

O desafio é compor uma música. 
Deixem a imaginação voar.

Façam ioga.

Em um espaço em casa, vocês podem
pesquisar na Internet por uma aula e imitá-la.



 

Desenhem sua árvore genealógica.

Em uma folha de papel, desenhem sua árvore 
genealógica da forma mais completa possível.

Escrevam um diário.

Escrevam todos os dias o que fizeram, vocês podem 
decorá-lo como quiser.

Aviões de papel.

Construam aviões de papel e brinquem de 
lançá-los pela casa.
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Montem uma cabana.

Com cobertores e móveis, criem uma cabana. 
Dentro dela, vocês podem contar histórias.



 

Inventem um poema.

Tragam o poeta para dentro e escrevam 
um belo poema, ele não precisa rimar.

Super-heróis.

Cada um escolhe um super poder e
o jogo começa...

Telefone sem fio.

A primeira pessoa pensa em uma frase. Passe para 
quem está à sua direita, mas fale rapidamente. 
A pessoa vai passar da mesma forma o que ouviu 
até o úl�mo par�cipante.

Personagens de contos de fadas.

Cada um lê a história fazendo a voz de 
um personagem.
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Façam uma colagem.

Re�rem revistas ou jornais an�gos e desenvolvam 
uma paisagem ou personagem diver�da.

Plantem uma planta.

Em um vaso com algodão ou no chão, plantem 
uma semente... e esperem que ela cresça 
nos próximos dias. 

Escrevam uma carta.

Escolham uma pessoa especial e escrevam uma carta. 
Vocês gostariam de recebê-la. 

Façam um piquenique em casa ou no quintal.

Preparem uma refeição, re�rem uma toalha de 
mesa e simulem um piquenique. 
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Bonecos feitos de meias.

Procurem meias velhas para construir bonecos, 
com botões, cane�nhas, �nta, pedaços de tecido, etc. 

Façam um karaokê.

Escolham um objeto como microfone e cantem...  

Cinema em casa.

Preparem ingressos, preparem pipocas e 
curtam um filme.  

Esconde-esconde.

Iden�fiquem os melhores lugares para se 
esconder em casa, uma pessoa conta 
de 1 a 10 e procura os demais. 
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O que eu mais gosto em você.

Contem em voz alta ou escrevam o que você 
mais gostam nos membros de sua família. 

Trava-língua.

Qual é o trava-língua mais di�cil que 
vocês conhecem? Vocês podem dizer mais rápido?  

Desenhem com os pés.

Conseguem escrever seu nome com um pé 
ou desenhar uma casa?   

Contem piadas.

Para compar�lhar as melhores piadas...   
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O que eu gostode você...

HA ha HA 
ha HA ha!!!

Três pratos 
de trigo 
para três 
tigres tristes.



 

Andando na corda bamba.

Com uma fita ou lã es�cada no chão, passem por 
cima dela como se andassem em uma corda bamba. 
Não é tão fácil quanto parece. 

Caça ao tesouro.

Alguém esconde um objeto e coloca-o no mapa 
da sua casa, e alguém procura pelo tesouro.   

Desenho cole�vo.

Desenhem qualquer rabisco no papel e o próximo 
deve con�nuar o desenho até chegar em algo 
com significado. 

Músicas favoritas.

Lembrem-se das suas músicas favoritas... 
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*Material reproduzido a par�r de conteúdo do UNICEF Guatemala


