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BOLA DE MEIA, BOLA DE GUDE
MÚSICA DE MILTON NASCIMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=G9RS2BkbqHw

Há um menino, há um moleque
Orando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar a mão

Há um passado no meu presente
O sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão

Ele fala de coisas bonitas que
Eu acredito que não deixarão de existir
Amizade, palavra, respeito
Caráter, bondade, alegria e amor

Pois não posso, não devo
Não quero viver como toda essa gente insiste em viver
Não posso aceitar sossegado
Qualquer sacanagem ser coisa normal

Bola de meia, bola de gude
O solidário não quer solidão
Toda vez que a tristeza me alcança
O menino me dá a mão

2



Tantas mudanças aconteceram em nossas vidas em tão pouco 
tempo...

Nossa rotina foi adaptada às condições de uma nova sobrevivên-
cia, diante da pandemia do Coronavírus.

Não escolhemos essa situação, é fato. Mas, pudemos escolher 
como passar por ela. E a proteção das crianças foi prioridade na 
vida de cada família.

Como nossas crianças vão se lembrar desse momento?
Criança gosta mesmo é de brincar!

Por isso, para cuidar dos nossos pequenos e para ajudar cada 
membro da família a investigar suas próprias memórias de infân-
cia e trazer à tona para interagir, trouxemos para o NIETV o 
quadro PASSATEMPO EM FAMÍLIA.

Nossas professoras Renata Delaporta e Talita de Lima, da Educa-
ção Infantil do Colégio NIE, selecionaram possibilidades de intera-
ção e brincadeira em família, com utensílios e materiais que pro-
vavelmente já tenham em casa.

Além disso, selecionamos possibilidades já disponíveis nas mídias 
sociais para que não falte diversão, para que haja atividade para 
todos os gostos e para que possamos nos lembrar do carinho pro-
duzido com aqueles que amamos e com quem convivemos.

Neste e-book, vocês receberam a descrição e também o link de 
acesso do nosso canal. Visitem, curtam e compartilhem à vontade. 
Inscrevam-se no canal para receber nossas novidades.

Aproveitem para produzir lindas lembranças passando o tempo 
em família!

Juliana Pimentel Silva
Coordenadora da Educação Infantil
Colégio NIE

CARTA DE APRESENTAÇÃO
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Para o fantoche de meia, você vai precisar de:
- 1 pé de meia de sua preferência
- Papel crepom com a cor de sua preferência
- Papelão
- Cola quente
- E.V.A. vermelho e branco
- Tesoura
- Caneta preta permanente

Primeiro, corte a costura na ponta da meia: a abertura será a boca do fanto-
che.
Corte o papelão em formato oval, na medida da sua mão. Faça o mesmo com o 
E.V.A. vermelho.
Coloque e cole com cola quente o papelão na abertura da meia e dobre ao 
meio, formando o movimento de abrir e fechar da boca do fantoche. Após, 
cole com a cola quente o E.V.A. vermelho com o mesmo formato sobre o pape-
lão já colado na meia.
Para fazer a língua, você pode utilizar o E.V.A. vermelho que sobrou da manei-
ra que achar legal e colar no meio da boca do fantoche. O E.V.A. branco deverá 
ser cortado em quadradinhos representando os dentinhos do fantoche.
Para fazer os olhos, é só recortar dois círculos de E.V.A. branco, desenhar a 
bolinha preta do olho com a caneta preta permanente e colar na parte de 
cima do fantoche.
O cabelo será feito com tirinhas de papel crepom colorido, na quantidade que 
achar necessário, e colado próximo aos olhinhos do fantoche.
E está pronto! É só começar a brincadeira!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=pz99YVe8Y4&list=PLeRs51w0oG-
G1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=3
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FANTOCHE DE MEIA
Professora Talita

https://www.youtube.com/watch?v=Npz99YVe8Y4
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Para a peteca de E.V.A., você vai precisar de:
- E.V.A. colorido, da sua preferência
- 1 sacolinha plástica ou folhas de revista
- Cola quente
- Tesoura
- Cola colorida para enfeitar

Comece fazendo a base da peteca. Escolha a cor do E.V.A. e recorte dois círcu-
los, do tamanho que desejar.
Com um pedaço de E.V.A. de formato regular, faça tiras com mais ou menos 20 
cm de altura, mantendo uma parte sem cortar, na espessura de um dedo, 
mais ou menos. Em seguida, enrole formando um canudo de tirinhas e, no 
final, cole com cola quente. Essa será a extensão da peteca.
Faça um furo em um dos círculos de E.V.A., dentro do qual a extensão passe 
sem cair.
Passe cola quente unindo as bordas do círculo com a extensão e o outro 
círculo de E.V.A., deixendo um espaço para colocar a sacolinha de plástico ou 
as folhas de revista como forma de enchimento. Após colar o enchimento, 
termine de unir as bordas dos círculos formando, assim, a base da peteca.
O acabamento e a decoração poderão ser feitos com cola colorida, ou moldes 
de E.V.A. na parte de cima da base da peteca.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=Mdk52fELND0&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=10

PETECA DE E.V.A.
Professora Talita

Para a peteca de E.V.A., você vai precisar de:
- E.V.A. colorido, da sua preferência
- 1 sacolinha plástica ou folhas de revista
- Cola quente
- Tesoura
- Cola colorida para enfeitar

Comece fazendo a base da peteca. Escolha a cor do E.V.A. e recorte dois círcu-
los, do tamanho que desejar.
Com um pedaço de E.V.A. de formato regular, faça tiras com mais ou menos 20 
cm de altura, mantendo uma parte sem cortar, na espessura de um dedo, 
mais ou menos. Em seguida, enrole formando um canudo de tirinhas e, no 
final, cole com cola quente. Essa será a extensão da peteca.
Faça um furo em um dos círculos de E.V.A., dentro do qual a extensão passe 
sem cair.
Passe cola quente unindo as bordas do círculo com a extensão e o outro 
círculo de E.V.A., deixendo um espaço para colocar a sacolinha de plástico ou 
as folhas de revista como forma de enchimento. Após colar o enchimento, 
termine de unir as bordas dos círculos formando, assim, a base da peteca.
O acabamento e a decoração poderão ser feitos com cola colorida, ou moldes 
de E.V.A. na parte de cima da base da peteca.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=Mdk52fELND0&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=10

PETECA DE E.V.A.
Professora Talita

https://www.youtube.com/watch?v=Mdk52fELND0&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=10
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Para fazer sua pipa, você vai precisar de:
- 3 varetas de bambu ou palitos de algodão doce (2 com 30 cm e 1 com 40 cm)
- Cola
- Tesoura
- Papel de seda colorido
- Sacola plástica cortada em tirinhas ou papel crepom, para a rabiola
- Linha n° 10

Primeiro passo: Utilizando a linha n°10 e as tirinhas de sacola plástica, faça a 
rabiola da pipa, com a metragem que achar ideal.
Segundo passo: Monte o “esqueleto” da pipa. A vareta de 40 cm será a central. 
Meça mais ou menos 12 cm da ponta até o centro da vareta central e amarre 
uma vareta de 30 cm. Partindo da vareta amarrada para a outra ponta, meça 
mais ou menos 15 cm para fixar a outra vareta. Faça isso sempre utilizando a 
linha de n°10.
Após fixar as varetas, passe a linha em todas as extremidades, para dar o 
formato da pipa. Não se esqueça de apertar bem.
Terceiro passo: Recorte a folha de seda no formato de um trapézio. Sobre a 
folha, coloque a estrutura da pipa e vá colando nas extremidades o papel de 
seda.
Quarto passo: Anexe a rabiola na ponta inferior da estrutura da pipa e faça o 
cabresto/estirante.
A medida para o cabresto/estirante será de mais ou menos 1 m e 30 cm de 
linha. Dobre a linha ao meio e amarre na ponta da pipa (junto com a rabiola) 
até a vareta de cima.
Feito esse passo, coloque a linha no meio do cabresto/estirante, que servirá 
para levantar e dar o comprimento para a pipa subir.
Quinto passo: Escolha um local seguro e sem fios de eletricidade e parta para 
a brincadeira!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=yxLaW7dOryE&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=8 

PIPA
Professora Talita

https://www.youtube.com/watch?v=yxLaW7dOryE&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=8


Para a brincadeira, nós vamos precisar de competidores e de:
- 1 canudinho
- Régua
- Tesoura
- Folha sulfite colorida ou revista
- Papel crepom
- Caneta permanente preta
- Cola

Para fazer a minhoca, recorte na largura de uma régua a folha sulfite, 
formando uma tira, e dobre ao meio. Dobre uma das pontas ao centro e, 
depois, a outra; por último, dobre mais uma vez ao meio e aperte bem.
Desdobre a tira e deixe-a no formato de ponte. Em uma das pontas, faça o 
nariz e a boca da minhoca com a caneta preta e cole duas bolinhas de papel 
crepom para representar os olhos.
As minhocas irão andar conforme a intensidade do seu assopro, através do 
canudinho.
Faça a quantidade de minhocas que achar necessárias para sua corrida, 
chame seus amigos, familiares. Fiquem a postos e divirtam-se!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=ku04IwLDCv0&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa

CORRIDA DE MINHOCA
Professora Talita
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https://www.youtube.com/watch?v=ku04IwLDCv0&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa


49

Para a experiencia em família, precisaremos de:
- 1 refratário
- 1 copo transparente
- Corante de sua preferência
- Vinagre
- Detergente
- Bicarbonato de sódio

Dentro do refratário, coloque o copo com vinagre até a metade. Em seguida, 
coloque uma colher de café de corante, uma colher de sopa de detergente e 
misture.
Para o vulcão entrar em erupção, iremos provocar uma reação química com 
esses ingredientes e 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.
Quanto mais misturar e colocar bicarbonato, maior será a “efervescência” do 
vulcão!!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=8wS6TnchGKE&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=14

VULCÃO COLORIDO
Professora Talita

https://www.youtube.com/watch?v=8wS6TnchGKE&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=14


Para o fantoche de meia, você vai precisar de:
- 1 pé de meia de sua preferência
- Papel crepom com a cor de sua preferência
- Papelão
- Cola quente
- E.V.A. vermelho e branco
- Tesoura
- Caneta preta permanente

Primeiro, corte a costura na ponta da meia: a abertura será a boca do fanto-
che.
Corte o papelão em formato oval, na medida da sua mão. Faça o mesmo com o 
E.V.A. vermelho.
Coloque e cole com cola quente o papelão na abertura da meia e dobre ao 
meio, formando o movimento de abrir e fechar da boca do fantoche. Após, 
cole com a cola quente o E.V.A. vermelho com o mesmo formato sobre o pape-
lão já colado na meia.
Para fazer a língua, você pode utilizar o E.V.A. vermelho que sobrou da manei-
ra que achar legal e colar no meio da boca do fantoche. O E.V.A. branco deverá 
ser cortado em quadradinhos representando os dentinhos do fantoche.
Para fazer os olhos, é só recortar dois círculos de E.V.A. branco, desenhar a 
bolinha preta do olho com a caneta preta permanente e colar na parte de 
cima do fantoche.
O cabelo será feito com tirinhas de papel crepom colorido, na quantidade que 
achar necessário, e colado próximo aos olhinhos do fantoche.
E está pronto! É só começar a brincadeira!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=pz99YVe8Y4&list=PLeRs51w0oG-
G1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=3
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Para a confecção do bilboquê, nós iremos precisar de:
- 1 garrafa pet
- 2 tampinhas de garrafa
- Barbante
- Durex colorido (para enfeitar)
- Cola colorida (para enfeitar)
- Tesoura

Divida a garrafa pet ao meio. Faça um furinho com a ponta da tesoura (quente) 
nas tampinhas. Corte cerca de 30 cm de barbante e amarre uma das pontas 
do barbante em uma tampinha. Amarre a outra ponta do barbante da mesma 
forma na outra tampinha e rosqueie-a na parte que contém a ponta da garra-
fa pet.
Enfeite o bilboquê com o durex colorido e cola colorida da maneira que achar 
melhor ou enfeite o bilboquê com os materiais que tiver disponível em casa.
Prontinho!!! Agora é só jogar e brincar, tentando colocar a tampinha dentro da 
garrafa sem usar as mãos.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=kVPlPHmdrBo&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=5

BILBOQUÊ
Professora Talita

https://www.youtube.com/watch?v=kVPlPHmdrBo&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=5
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Esse jogo é muito legal! Vamos precisar apenas de um ambiente iluminado, 
seja com luz solar ou artificial, e que tenha uma parede de cor clara – ou, se 
preferir, pode ser uma mesa forrada com folha sulfite para fazer o formato da 
sombra com as mãos, ou desenhar os objetos e brinquedos sólidos.
Para brincar de advinhar a sombra, é preciso apenas usar as mãos para 
fazer gestos e movimentos, que representem um animal, um objeto, uma 
pessoa... contra a luz na parede.
E, para desenhar a silhueta do brinquedo, é só colocar uma mesa em um 
ambiente iluminado, disponibilazando os brinquedos contra a luz, e contor-
nar a sombra que formar!
Lembrando sempre que os objetos devem ser sólidos e não transparentes, 
assim a luz “para” nos objetos e produz a sombra.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=1wg2l6D5D0k&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=12

JOGO DA SOMBRA
Professora Talita

https://www.youtube.com/watch?v=1wg2l6D5D0k&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=12
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Para essa brincadeira, você precisará de:
- Papelão
- Lápis de colorir
- Tesoura
- Cola
- Tinta Guache ou cola colorida
- Molde para fazer o circulo (pode ser um CD)

Modo de fazer:
Corte um círculo de papelão utilizando um molde (pode ser um CD) medindo 13 
cm de diâmetro.
Use a sua criatividade: se quiser, faça linhas em várias posições com a caneti-
nha preta. Preencha os espaços com tinta guache ou cola colorida de diferen-
tes cores. Espere secar.
Faça um furo no centro do círculo de papelão e encaixe o lápis deixando 4 cm 
de ponta.
Para brincar, tire no par ou ímpar quem vai começar.
Cada criança pegará o brinquedo de maneira que o lápis fique entre as duas 
mãos. Faça um movimento de rotação e solte o pião.
Vencerá a criança que deixar o pião rodar por mais tempo.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=fbo1JAGb8sE&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=9 

PIÃO SIMPLES
Professora Renata

Para fazer sua pipa, você vai precisar de:
- 3 varetas de bambu ou palitos de algodão doce (2 com 30 cm e 1 com 40 cm)
- Cola
- Tesoura
- Papel de seda colorido
- Sacola plástica cortada em tirinhas ou papel crepom, para a rabiola
- Linha n° 10

Primeiro passo: Utilizando a linha n°10 e as tirinhas de sacola plástica, faça a 
rabiola da pipa, com a metragem que achar ideal.
Segundo passo: Monte o “esqueleto” da pipa. A vareta de 40 cm será a central. 
Meça mais ou menos 12 cm da ponta até o centro da vareta central e amarre 
uma vareta de 30 cm. Partindo da vareta amarrada para a outra ponta, meça 
mais ou menos 15 cm para fixar a outra vareta. Faça isso sempre utilizando a 
linha de n°10.
Após fixar as varetas, passe a linha em todas as extremidades, para dar o 
formato da pipa. Não se esqueça de apertar bem.
Terceiro passo: Recorte a folha de seda no formato de um trapézio. Sobre a 
folha, coloque a estrutura da pipa e vá colando nas extremidades o papel de 
seda.
Quarto passo: Anexe a rabiola na ponta inferior da estrutura da pipa e faça o 
cabresto/estirante.
A medida para o cabresto/estirante será de mais ou menos 1 m e 30 cm de 
linha. Dobre a linha ao meio e amarre na ponta da pipa (junto com a rabiola) 
até a vareta de cima.
Feito esse passo, coloque a linha no meio do cabresto/estirante, que servirá 
para levantar e dar o comprimento para a pipa subir.
Quinto passo: Escolha um local seguro e sem fios de eletricidade e parta para 
a brincadeira!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=yxLaW7dOryE&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=fbo1JAGb8sE&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=9


Para essa brincadeira, você precisará de:
- 1 bexiga
- 4 colheres de sopa de farinha
- 1 funil (se não tiver funil, você pode utilizar a boca de uma garrafa pet)
- 1 garrafa de plástico (pequena)
- 1 tesoura sem ponta
- Canetinhas coloridas
- Pedacinhos de lã.

Modo de fazer:
Coloque toda a farinha na garrafa plástica. Em seguida, prenda a bexiga na 
boca da garrafa para que a farinha seja transferida da garrafa para a bexiga. 
Quando a bexiga estiver cheia de farinha, retire todo o ar, com muito cuidado. 
Faça um nó no bico da bexiga. Corte duas bolinhas, que serão os olhos do 
boneco. Pinte-os e cole-os no boneco. Utilize as canetinhas coloridas para 
fazer os cílios, pinte os olhos e a boca. Para fazer o nariz, puxe uma bolinha 
para frente e amarre. Para fazer os cabelos, amarre pedacinhos de lã no bico 
da bexiga. Está pronto!!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=eGiERdX85js&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=2
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BONEQUINHOS COM BEXIGA 
COM FARINHA
Professora Renata

https://www.youtube.com/watch?v=eGiERdX85js&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=2
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Para essa brincadeira, você precisará de:
- Papel crepom
- Jornal ou revista
- Cola
- Fita adesiva
- Barbante

Modo de fazer:
Primeiro, corte tiras de papel crepom colorido. A seguir, dobre algumas folhas 
de revista ou de jornal (dobre pelo lado maior, na horizontal), até ficar uma 
tira de uns 4 ou 5 cm. Depois, dobre na vertical, pela parte de cima e de baixo, 
até chegar ao meio. Cole as fitas de papel crepom no jornal, com cola, fita ade-
siva ou mesmo um grampo. Se as fitas estiverem muito longas, dobre-as ao 
meio antes de prendê-las. Dobre o jornal novamente, juntando as tiras. 
Amarre o jornal com um barbante, deixando um pedaço longo, que servirá 
para girar o brinquedo.
Você pode revestir o jornal com uma cartolina ou papel colorido e usar a cria-
tividade na decoração dessa parte central. Também é possível usar outros 
materiais, como fitas de cetim, tubo de papel higiênico em vez de jornais, 
entre outros.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Fjj0wlYoQ&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=7

BALANGANDÃ
Professora Renata

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Fjj0wlYoQ&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=7
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Para essa brincadeira, você precisará de:
- Cola
- Tesoura
- Molde de circulo (pode ser um copo)
- Canetinha permanente
- 10 tampinhas de garrafa pet
- 2 folhas sulfite

Modo de fazer:
Com a ajuda de uma base circular (copo), contorne 10 círculos na folha sulfite: 
esse será nosso tabuleiro. A seguir, pegue outra folha sulfite e, agora, use 
como base as tampinhas de garrafa pet para contornar 10 círculos, escreva 
os números de 1 a 10; recorte os círculos com os números e, depois, cole nas 
tampinhas. No tabuleiro, faça bolinhas (como as de um dado) do número 1 ao 
número 10. Está pronto! Agora é só colocar as tampinhas com os números 
que pertencem à quantidade correta.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=Zkq3qL05Nbw&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=6

JOGO DOS NÚMEROS
Professora Renata

https://www.youtube.com/watch?v=Zkq3qL05Nbw&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=6


Para essa brincadeira, você precisará de:
- Fita transparente
- Rolo de papel toalha ou alumínio
- 1 folha sulfite
- Canetinha permanente
- Tesoura
- Cola
- Garrafa pet

Modo de fazer:
Primeiro, encape o rolo de papel toalha com a folha sulfite. A seguir, faça o 
ponto de início, no topo do rolo, e o ponto de chegada, na parte debaixo. Trace 
um caminho, de um ponto ao outro (partida/chegada), como se fosse um labi-
rinto. Corte a parte do meio da garrafa pet, se possível transparente (5 cm) e 
envolva o rolo, cole com fita transparente e desenhe um personagem (meni-
no, avião, carrinho...). Pronto! Agora é só brincar e se divertir, movimentando 
o plástico da garrafa pet com o personagem percorrendo todo labirinto.

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=0iiEW2n1QJE&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=11

LABIRINTO CILÍNDRICO
Professora Renata
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https://www.youtube.com/watch?v=0iiEW2n1QJE&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=11
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Você precisará de:
- 1 rolo de papel higiênico
- Canetinha permanente
- Cola
- 1 tira de E.V.A.
- Rolha de vinho
- Tesoura
- Esponjas (pode ser usadas)
- Tinta na cor da sua preferência

Modo de fazer:
Tipo 1: Pegue o rolo de papel higiênico e dobre em forma de coração, mergulhe 
na tinta da cor de sua preferência e está pronto! Fácil, né?
Tipo 2: Pegue uma esponjinha e, com a canetinha permanente, desenhe o 
modelo do que deseja (coração, estrela, nuvem...). A seguir, recorte, com a 
ajuda de uma tesoura ou estilete. Pronto! Agora é só mergulhar na tinta e sair 
carimbando.
Tipo 3: Pegue uma tirinha de E.V.A. e faça os desenhos da sua preferência. A 
seguir, recorte e cole na parte maior da rolha. Está pronto para carimbar e se 
divertir muito!

Acompanhe no NIETV:
https://www.youtube.com/watch?v=t_ySLII-t8k&list=PLeRs51w0ob-
GG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=13

3 TIPOS DE CARIMBOS
Professora Renata

https://www.youtube.com/watch?v=t_ySLII-t8k&list=PLeRs51w0obGG1UYNDNRi22R5wvFo_hAVa&index=13


10 Brincadeiras Divertidas de Imaginação:
https://www.tempojunto.com/2020/05/29/10-brincadeiras-divertidas-de-imaginacao/ 

Um Dia sem TV:
https://www.tempojunto.com/2016/02/29/como-organizar-um-dia-sem-tv/

Brincadeiras com Caixa de Papelão:
h t t p s : / / w w w . t e m p o j u n t o . c o m / 2 0 1 5 / 0 5 / 2 9 / s e m a n a - m u n d i a l - d o - b r i n -
car-25-brincadeiras-com-caixa-de-papelao/

12 Brincadeiras para Organizar uma Gincana de Estímulos:
h t t p s : / / w w w . t e m p o j u n t o . c o m / 2 0 1 5 / 0 6 / 0 7 / 1 2 - b r i n c a d e i r a s - p a r a - o r -
ganizar-uma-gincana-de-estimulos/ 

Brincadeiras para Irmãos Pequenos:
https://www.tempojunto.com/2015/04/22/brincadeiras-para-irmaos-pequenos/ 

Brincadeiras em Família:
https://modobrincar.rihappy.com.br/brincadeiras-legais/

MAIS INDICAÇÕES!!!

https://www.tempojunto.com/2020/05/29/10-brincadeiras-divertidas-de-imaginacao/
https://www.tempojunto.com/2016/02/29/como-organizar-um-dia-sem-tv/
https://www.tempojunto.com/2015/05/29/semana-mundial-do-brincar-25-brincadeiras-com-caixa-de-papelao/
https://www.tempojunto.com/2015/06/07/12-brincadeiras-para-organizar-uma-gincana-de-estimulos/
https://www.tempojunto.com/2015/04/22/brincadeiras-para-irmaos-pequenos/
https://modobrincar.rihappy.com.br/brincadeiras-legais/
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