Quarentena com crianças
Dicas para o dia a dia em casa e ideias de brincadeiras
para não depender (tanto) dos eletrônicos
A ideias contidas aqui servem para quem mora em casa, apartamento,
para quem tem quintal, varanda ou para quem não tem. Para famílias
com muitas crianças, para famílias pequenas e com ﬁlhos únicos. Serve
para crianças pequenas e grandes ou para irmãos de diferentes idades.
O segredo é adaptar!
Os recursos e materiais foram pensados para serem o que normalmente
já temos em casa. Use a criatividade para substituir materiais que você
não tem com os que você tem. O segredo é ﬂexibilidade!

1. Cabaninha
Na sala, no quarto ou do lado de fora.
Cobertores, lençóis, cangas, tapetes,
almofadas, sofá, cadeiras, bancos,
mesinhas, prendedores de roupas.
Construa também castelo, forte, toca do
coelho…

Se for uma questão, coloque tapetes e
cobertores no chão para abafar o barulho.

2. Culinária
Preparar comida em família é uma atividade
prazerosa e muito útil.
Além do preparo, todos podem colaborar
colocando a mesa e lavando a louça.
Os pequenos adoram ajudar com a louça,
mexer na água e fazer espuma!
Faça jantares temáticos e aproveite para
criar uma atmosfera. Que tal irem todos
arrumados como para um evento de
gala?

2. Culinária
Receita de pão simples
- 500g de farinha de trigo
(pode-se usar ½ integral e ½ branca)
- 10g de fermento biológico seco
- 1 colher de açúcar
- 300ml de água morna
- sal a gosto
- azeite

Pode-se rechear com tomates, orégano, queijo ou
algo de sua preferência.

Misture o açúcar, o fermento e a água, aguarde 5 minutos. Adicione a farinha, mexa.
Adicione um fio de azeite.
Polvilhe a mesa com um pouco de farinha e entregue um pouco da massa para cada
criança sovar. O ponto do pão é quando começar a desgrudar da mão. Cuidado para não
ficar muito seco!
Coloque numa assadeira e espere até crescer (por volta de 40 minutos). Coloque para
assar em fogo médio. Aqui o pão demora 35 minutos para assar, fique de olho!

3. Bichinhos
Faça animais, bichos fantásticos e até
monstrinhos com pregadores de roupas
Aqui utilizamos pregadores de roupas,
cola quente, lantejoulas, limpadores de
cachimbo, pompons, papel, canetinhas e lã.
O que vocês têm em casa? Uma boa
atividade para usar restos de materiais,
papéis já recortados, pedacinhos de
outras coisas… explore a criatividade e
reutilize!
Depois de prontos, utilize os bichinhos para
contar histórias e brincar de faz de conta.

4. Dobraduras/origami
Em cima de uma mesa!
Pode-se usar papel de origami, papel
sulfite (pode-se colorir antes ou depois),
cartolina, papel para pipa, jornal, folha de
revista.
Qual dobradura você já sabe? Chapéu,
barquinho, tsuru…?
Se o seu repertório for muito pequeno,
existem livros que ensinam ou procure em
sites por instruções, tutoriais no youtube.

Fazer dobraduras é mais indicado para crianças a
partir de 7 anos, pois requer coordenação motora
fina e ajuda a desenvolvê-la!

5. Inventar músicas
Você toca instrumentos?
Se não, tudo bem, também.
O jogo aqui é através do canto. Cada um
tem sua vez de inventar um verso e todos
os outros repetem. O próximo inventa
mais um verso e adiciona, a música vai
aumentando, aumentando… até alguém
esquecer e errar, ai começa tuuuudo de
novo.
Essa brincadeira pode ser feita em prosa
também.

Tem bebê na casa?
Precisa se concentrar em alguma
tarefa?

Cante!
A sua voz melódica, calma e
repetitiva ajuda ao bebê a sentir
sua presença, assim você ganha
alguns minutos para finalizar a
tarefa.

6. Jogo Desenhe com 1
linha
Papel e lápis
Faça uma linha (pode ser simples, ter
curvas, espiral…) e o outro tem de
transformá-la em um desenho (também
com uma linha).
Para ficar mais difícil, coloque a regra
“não pode figura humana”, ou seja, tem
que fazer um desenho, mas não pode ser
pessoa. Desafio!
Para facilitar, libere todas as categorias e
permita que os pequenos complementem
com mais de uma linha.

6. Narrando o desenho
Papel e lápis de cor
Uma pessoa desenha sob instruções da
outra.
Pode-se fazer perguntas:
O que é? (uma raposa)
Onde está? (na floresta)
É dia ou noite? (dia)
Perto do quê? (da flor)
...e mais detalhes, detalhes e detalhes.
Se possível revezem a função.

6. Festa a fantasia na
sala
Cada dia pode ter um tema!
●
●
●
●
●

Festa do brega
Festa de super herói (roupas íntimas
por cima e uma capa já resolvem)
Festa de gala
Qual outra ideia você tem?
Que tal acatar às ideias das
crianças?

Uma variação dessa brincadeira é o
desfile de moda temático.

7. Banho de bacia
Água é um brinquedo fantástico.
Não tem piscina?
Não tem banheira?
Banho de bacia!

8. Dar banho nos bichinhos
Que tal aproveitar para lavar os bichinhos de
pelúcia?
Atividade refrescante e que dura a tarde toda!
Use sabão de coco ou sabão neutro.
Pode-se aproveitar para lavar outros brinquedos.

9. Baile de máscara
Esta brincadeira dura dois dias.
O primeiro para preparar as
máscaras e deixá-las secando.
E no dia seguinte: o baile!
Pode ser temático ou livre.
Pode-se fazer máscaras com
papelão e tinta. Pode-se usar papel
crepon, lantejoulas e glitter ou
utilizar a técnica de papel maché

10. Caça ao tesouro
Nesta brincadeira, esconde-se pistas pela
casa, cada pista indica a próxima.
O tesouro pode ser simbólico.
A pistas podem conter:
● Charadas (bom para crianças maiores e
que lêem bem);
● Palavras simples (crianças maiores,
mas que ainda estão aprendendo)
● Desenhos (crianças menores ou não
alfabetizadas)
● Ou sem pistas, dizendo apenas quente
ou frio para encontrar objetos
escondidos;

11. Desenhar com giz de lousa no chão
O chão (se escuro, melhor!) pode ser uma grande lousa ao alcance de todos.
Basta desenhar e limpar.
E desenhar de novo!

12. Brincar com o
dicionário
Fim do dia. Crianças tomadas banho.
Que tal uma brincadeira sem
bagunça?
Procure uma palavra no dicionário
e peça para os pequenos
advinharem o significado.
Muitas risadas podem vir da tentativa
em descobrir o que significa palavras
como obséquio, âmago, esdrúxulo,
perene, rubicundo, ígneo, jugo…

13. Imitação
Brincar de imitar é fundamental para
as crianças.
Uma ideia é transformar isso em um
momento para movimentarem-se.
Siga o mestre! Você pode fazer uma
série de movimentos, exercícios e
alongamentos e os pequenos te
imitam, colaborando com a educação
e saúde física.
Torne esse momento mais
divertido fazendo coisas
engraçadas!

Mantenha o ritmo!
O momento é atípico. Mas manter o
ritmo diário é importante para as
crianças. Acordar, comer e dormir
sempre no mesmo horário é
fundamental. Nesse momento de
turbulência e incertezas, ter a rotina
do dia previsível e repetitiva (no que é
obrigatório) faz a criança se sentir
mais segura.
Faça tudo sempre igual. Para
colocar as crianças para dormir, por
exemplo, siga sempre as mesmas
etapas, na mesma ordem, criando um
ritual.

Arrumação por todas
as mãos.
Parte da rotina da casa é a
arrumação. Manter as coisas em
ordem é importante para a vida em
quarentena não virar um caos. Todos
devem participar!
Que tal tornar este momento mais
divertido com música?
“É hora de arrumar/ nosso castelo
vamos arrumar/ todas as coisinhas
voltam pro lugar e nosso castelo
bem bonito vai ficar”

Este material foi elaborado pela João de Barro - brincadeiras e
acolhimento para ajudar mães e pais com seus filhos em casa durante a
pandemia do coronavírus.
João de Barro é um espaço de brincar, contraturno, artes e recreação para
crianças.
Apoiamos a família contemporânea .
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