
DIA DO
BRINCAR



DESAFIO 1
PIRÂMIDE DE COPOS

- Colocar 36 copos de plástico (ou

outros objetos) em cima de uma mesa

- Fazer uma pirâmide com os 36 copos

e volte a desfazê-la em menos de um

minuto



DESAFIO 2
TORRE DE MAÇÃS

- Cada jogador tem que tentar, num

minuto, fazer uma torre com 5 maçãs

(ou outra fruta)

- Ganha quem conseguir a torre maior

- Tem cuidado para não estragar

comida



- Colocar 5 sacos de papel ou 5

pedaços de papel de embrulho em fila

em cima de uma superfície desinfetada

(uma mesa, chão, sofá...)

- Tens que conseguir apanhar, com a

boca, um saco de cada vez e

transportá-lo para uma mesa em

menos de 1 minuto

- Nenhuma das partes do corpo pode

tocar na superfície onde estão os

sacos

DESAFIO 3
APANHAR OS SACOS



- Encher 5 latas (de refrigerante, por

exemplo) com quantidades diferentes

do mesmo material (parafusos,

porcas, berlindes, feijões secos, etc.)

- Escrever a quantidade no fundo de

cada lata

- Cada jogador, na sua vez, deve

abanar as latas e colocá-las por

ordem, desde a que contém menos

até à que contém mais objetos

- Quem conseguir ordenar

corretamente mais depressa, ganha

DESAFIO 4
OUVIR ATENTAMENTE



- Colocar 6 pedaços de massa tipo

penne na beira de uma mesa

- Cada jogador recebe um tira de

massa esparguete e deve-a segurar

com a boca

- Sem usar as mãos, apanhar as

massas penne e transportá-las para

um prato

- Ganha quem apanhar mais pedaços

DESAFIO 5
APANHAR A MASSA



- Colocar um baralho de cartas (com o

Joker no fundo) em cima de uma

garrafa de vidro

- Quando for dado o sinal, o jogador

sopra as cartas do cimo da garrafa à

exceção do Joker em menos de 1

minuto

- Quem conseguir, ganha

DESAFIO 6
SALVAR O JOKER



- Dois jogadores sentam-se frente a

frente

- Um deles é vendado e é-lhe dado um

copo de iogurte e uma colher

- O jogador vendado tem que dar o

iogurte ao par, seguindo as instruções

que ele lhe vai dando, em menos de um

minuto

- Ganha quem conseguir dar mais

iogurte

DESAFIO 7
ALIMENTA O TEU
IRMÃO



- Cortar a frente de uma caixa de

cereais em 16 pedaços e baralhá-los

- Juntar novamente o puzzle das

caixas de cereais

DESAFIO 8
PUZZLE AO PEQUENO
ALMOÇO



- Colocar diversos objetos de

diferentes tamanhos em cima de

uma mesa

- Tapar os olhos e pedir a alguém

que retire um dos objetos

- Quando destapar os olhos,

identificar o objeto em falta em 10

segundos

DESAFIO 9
JOGO DA MEMÓRIA



- Desenhar numa folha/tela/chão

um caminho estreito com curvas e

obstáculos

- Utilizar uma caneta como carro de

corrida

- Sem levantar a ponta da caneta,

percorrer o caminho, evitanto sair

das margens ou tocar nos

obstáculos

- Quem o fizer, regressa ao último

local onde começou

- Ganha quem completar o percurso

primeiro

DESAFIO 10
CORRIDA DE
OBSTÁCULOS



- Numa folha branca, desenhar

pontos com um centímetro de

distância entre eles

- Determinar quem é o primeiro

jogador

- Unir dois pontos com uma caneta

- O adversário une mais dois pontos

(Nota: nunca unir dois pontos que já

foram unidos)

- Quando alguém completar um

quadrado, escreve dentro a sua

inicial

- Ganha quem conseguir fazer mais

quadrados com a sua inicial

DESAFIO 11
JOGO DOS
QUADRADOS



- Pousar, numa superfície, uma folha

branca

- Ao seu lado, colocar um candeeiro

(ou fonte de luz)

- Em frente ao candeeiro, põe um

objeto à tua escolha, de maneira a

que seja projetada a sua sombra na

folha de papel

- Demarcar a sombra com um lápis

- Pedir a um adulto ou a outra

criança que adivinhe a que objeto

corresponde o desenho

DESAFIO 12
JOGO DO
DETETIVE



- Procura, na tua cozinha, alguns

alimentos

- Coloca-os em pratos ou em

pequenos recipientes

- Venda ou tapa os olhos de uma

outra pessoa

- Dá-lhe pequenas quantidades dos

alimentos que preparaste, para que

ela os possa adivinhar

PROVA ÀS
CEGAS

DESAFIO 13



- Cada jogador deverá ter uma folha de

papel e um lápis ou caneta

- O objetivo do jogo é desenhar um

inseto

 - Os jogadores devem lançar o dado

na sua vez

- Cada número de pintas corresponde a

uma parte do corpo do inseto

                     1 - Corpo

                     2 - Cabeça

                     3 - Antenas

                     4 - Língua, dentes e lábios

                     5 - Pernas

- Se o número de pintas sair repetido,

ficas sem desenhar 

- O primeiro a concluir o inseto, ganha

DESENHAR
UM INSETO

DESAFIO 14



- Agora que já aprendeste todo

o tipo de jogos, desafiamos-te

a criar o teu próprio desafio

- Surpreende-nos!INVENTA UM
JOGO

DESAFIO 15


