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O brincar: como ele é mágico! Com ele podemos ser astro-
nautas, médicos, professores, cientistas e tudo que nossa 
imaginação nos permitir ser sem precisar sair de casa ou 
usar muitos materiais.

Por meio do jogo e das brincadeiras, a criança compreende o 
mundo à sua volta, aprende regras e alguns princípios bási-
cos de cidadania, como compartilhar, cooperar, liderar, obe-
decer e competir, e, mais do que isso, fortalece os vínculos 
familiares. É no brincar que as crianças expressam seus sen-
timentos e tentam elaborar e resolver seus conflitos internos 
com a ajuda de quem interage com elas. 

Pensando nisso, e para comemoramos o Dia Internacional do 
Brincar, mundialmente celebrado em 28 de maio, trazemos 
nosso especial Semana do Brincar, repleto de brincadeiras 
das diferentes regiões brasileiras.

Esperamos que gostem e tenham a oportunidade de brincar 
com seus filhos!

Semana do

Brincar



NORTE

O Curupira (brincadeira tradicional do Amazonas)
Como brincar: Inicialmente, teremos de escolher a criança que representará o Curupira. Seus 
olhos devem ser vendados com uma faixa de tecido. As demais crianças formam um círculo em 
volta dela. 

Então a diversão começa. Cada criança da roda, uma por vez, deve perguntar: “Curupira, o que 
é que você perdeu?”.

A criança de olhos vendados deve responder, por exemplo, carrinho, bola ou boneca. 

Então, a última criança da roda deve perguntar: “Curupira, o que é que você quer comer?” 

A criança vendada responde qualquer coisa e tira a venda. Nesse momento, interpretando o 
defensor das matas, ao notar que não vai ganhar a comida que deseja, o Curupira sai correndo 
atrás dos demais participantes. A primeira criança a ser pega torna-se o novo Curupira. 

Material: Faixa de tecido para vendar os olhos.

Recurso digital: http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/de-norte-sul-5-divertidas-brincadei-
ras-regionais-para-ensinar-aos-pequenos/

Laranja madura (brincadeira encontrada em Rio Branco, AC)
Como brincar: Os pequenos dão as mãos e rodam enquanto entoam a canção abaixo (em vez de 
“Pedrinho” e “Maria”, dizem o nome dos participantes). A criança citada deve virar de costas, 
sem soltar as mãos das outras, e continuar rodando. No final, todas estão com as costas para 
dentro da roda. Elas desviram ao mesmo tempo e recomeçam. Há variações na letra da música 
pelo Brasil. 

LETRA DA MÚSICA  
“Quanta laranja madura, menino
De que cor são elas
Elas são verdes e amarelas
Se vira, Pedrinho
Da cor de canela
Se vira, Maria
Da cor de canela”

Recurso digital: https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2019/01/5-brincadeiras-das-
-diferentes-regioes-do-brasil.html

http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/de-norte-sul-5-divertidas-brincadeiras-regionais-para-ensinar-aos-pequenos/
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/de-norte-sul-5-divertidas-brincadeiras-regionais-para-ensinar-aos-pequenos/
https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2019/01/5-brincadeiras-das-diferentes-regioes-do-brasil.html
https://revistacrescer.globo.com/Diversao/noticia/2019/01/5-brincadeiras-das-diferentes-regioes-do-brasil.html


Buraco (brincadeira originada na região Amazônica)
Como brincar: As crianças da região amazônica fazem essa brincadeira com caroços de tucu-
mã, que é uma palmeira típica. Eles funcionam como bolinhas de gude, e cada participante 
precisa de um caroço de tucumã para jogar. 

Primeiro, os participantes fazem três buracos no chão de terra, com uma distância de uns três 
passos um do outro. Dando três passos para longe do primeiro buraco, cada um dos partici-
pantes inicia a rodada lançando seu caroço. Aquele que acertar tem que tentar jogar os outros 
caroços, que estão perto do buraco, o mais longe possível. As outras crianças terão que tentar 
acertar lançando o caroço de onde ele estiver agora. 

A cada rodada, só um participante pode acertar o buraco. Se todos acertarem em uma mesma 
jogada, eles têm que jogar o caroço de novo até que só um deles acerte. Depois, partem para 
o segundo buraco, com as mesmas regras, e então para o terceiro. Vence a criança que chegar 
primeiro no fim. 

Materiais: Caroços de tucumã ou bolinhas de gude (bilocas). 

Recurso digital: https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/entretenimento-e-diversao/brinca-
deiras-e-atividades/15-brincadeiras-populares-de-regioes/

Quatro cantos (brincadeira coletada na cidade de Manacapuru, AM)
Como brincar: Utilizando um giz, faça um quadrado no chão. Cada criança ficará em um canto do 
quadrado. Nessa brincadeira, as crianças terão que ficar mudando de lugar, e a quinta criança, a 
que ficar no meio do quadrado, terá de tentar ocupar um dos cantos. 

Quando esse quinto participante conseguir ocupar um canto, quem ocupava aquele lugar passará 
para o meio do quadrado. 

Material: Giz (pode ser branco ou colorido ou, ainda, de cera).

Recurso digital: http://jogosebrincadeirasfmu.blogspot.com/p/brincadeiras-regionais-norte.html

https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/entretenimento-e-diversao/brincadeiras-e-atividades/15-brincadeiras-populares-de-regioes/
https://www.dentrodahistoria.com.br/blog/entretenimento-e-diversao/brincadeiras-e-atividades/15-brincadeiras-populares-de-regioes/
http://jogosebrincadeirasfmu.blogspot.com/p/brincadeiras-regionais-norte.html


NORDESTE 

Passa anel
Como brincar: Todos os participantes ficam com as mãos juntinhas, como se estivessem rezan-
do. Um dos participantes fica com o anel escondido nas suas mãos e vai passando-as dentro 
das mãos dos outros participantes até escolher um deles para deixar o anel sem que ninguém 
ao redor perceba. Depois, indicará uma pessoa para tentar adivinhar quem está com o anel na 
mão. Se a pessoa não acertar, outra fará nova tentativa. A pessoa que acertar qual participante 
está com o anel será a próxima a passá-lo.

Materiais: Um anel.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=LbZPbsXeUHw

Stop/Adedonha/Adedanha
Como brincar: Separe uma folha de papel e um lápis para cada participante. Na folha, desenhe 
5 linhas, para formar 6 colunas.  

No início de cada coluna, coloque os títulos: Objeto; Pessoa (para colocar nomes próprios); 
Animal; Lugar; Comida; Total. Você pode adicionar mais itens, caso queira aumentar o grau de 
dificuldade do jogo. 

Começando a brincadeira, todos dizem a palavra de ordem (“Adedonha” ou “Adedanha”) e co-
locam o número de dedos que quiserem à mostra. Depois, contam-se os dedos como se cada 
um deles fosse uma letra do alfabeto. Depois de contá-los, os participantes têm que escrever 
uma palavra que comece com essa letra para cada item da folha de papel. A primeira pessoa 
que terminar de escrever em todas as colunas grita “Stop”, e, então, todos os participantes 
também têm que parar. Para finalizar, atribua um ponto para cada acerto, e quem somar menos 
pontos paga uma prenda. 

Materiais: Folha de papel e lápis.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=VYw4yEoHO70

https://www.youtube.com/watch?v=LbZPbsXeUHw
https://www.youtube.com/watch?v=VYw4yEoHO70


Lagarta pintada
Como brincar: As crianças formam uma roda e colocam as mãos para a frente. Uma delas vai to-
cando as mãos das outras, uma de cada vez, enquanto todos cantam a música. A última criança 
que teve a mão tocada deve colocá-la na orelha da pessoa que estiver ao lado. A brincadeira acaba 
quando todas as crianças estiverem segurando as orelhas dos colegas. 

LETRA DA MÚSICA 
“Lagarta pintada 
Quem foi que te pintou? 
Foi a velha cachimbeira que por aqui passou 
Tempo da areia fazia poeira 
Puxa essa lagarta por essa orelha.”

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=BllZY7FPWeE

Boca de forno
Como brincar: A brincadeira é cantada em verso. O grupo escolhe quem será o mestre, responsável 
por propor os desafios para o grupo. A ordem pode ser encontrar objetos variados ou mesmo dar 
uma volta completa em algum lugar. O último a cumprir a prova paga uma prenda.

DIÁLOGO 
MESTRE – Boca de forno. 
CRIANÇAS – Forno! 
MESTRE – Tirando bolo. 
CRIANÇAS – Bolo. 
MESTRE – Jacarandá. 
CRIANÇAS – Já! 
MESTRE – Quando eu mandar. 
CRIANÇAS – Vou! 
MESTRE – E se não for? 
CRIANÇAS – Apanha! 
MESTRE – Seu rei mandou dizer que me trouxesse o objeto tal.

Então todas as crianças vão em busca do objeto.

Materiais: Objetos variados que estejam em casa ou no quintal (folhas, gravetos, pedras etc.).

https://www.youtube.com/watch?v=BllZY7FPWeE


SUL

Cinco Marias/Jogo das pedrinhas
Como brincar: Também chamada de cinco pedrinhas, cinco saquinhos, jogo de saquinho, pipo-
quinha, onente, bato, arriós, telhos, chocos. O jogo, de origem pré-histórica, pode ser praticado 
de diversas maneiras. Uma delas é lançar uma pedra para o alto e, antes que ela caia no chão, 
pegar outra peça. Depois, tentar pegar duas, três ou mais pedras, ficando com todas as peças na 
mão. Na antiguidade, os reis jogavam com pepitas de ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar.

Materiais: No Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, sementes ou caroços de frutas, ossos 
ou saquinhos de pano cheios de areia. Também podem ser utilizados cinco saquinhos pequenos 
de pano, recheados com areia ou pedrinhas, e costurados. Os saquinhos podem ser substituí-
dos por pedrinhas regulares, de tamanhos e pesos similares umas às outras.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=7lWCfZsGcHA

Queimada 
Como brincar: A queimada é uma brincadeira coletiva encontrada 
em praticamente todas as regiões do Brasil. Muito simples, o jogo re-
quer apenas uma bola para ser executado; é uma atividade ideal para 
grupos grandes de crianças, que se divertem muito com o desafio de 
atingir colegas e fugir da bola.

Material: Uma bola, que pode ser de borracha ou de meia. 

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=ef_T5AO8ODw

Morto Vivo
Como brincar: Quando o líder disser “Morto!”, todos ficarão agachados. Quando o líder disser 
“Vivo!”, todos darão um pulinho e ficarão de pé. Quem não cumprir as ordens ou se confundir será 
eliminado. O líder deverá repetir a rodada até que sobre um só participante, que será o vencedor 
e o próximo líder.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=1r2opbU6kf0

https://www.youtube.com/watch?v=7lWCfZsGcHA
https://www.youtube.com/watch?v=ef_T5AO8ODw
https://www.youtube.com/watch?v=1r2opbU6kf0


Elástico
Como brincar: Para essa brincadeira são necessários, no mínimo, três participantes. Duas crian-
ças, distantes uma da outra por três metros, colocam o elástico ao redor de suas pernas, formando 
um retângulo, enquanto a outra pula dentro e sobre ele.

Material: Elástico.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=Wtegw8D1XA8

Esconde-esconde
Como brincar: Enquanto uma pessoa fica com os olhos fechados con-
tando até um número combinado previamente (geralmente, o número 
de pessoas que estão participando vezes dez. Por exemplo: 5 pessoas = 
contar até 50), os outros se escondem. Ao final da contagem, a pessoa 
que estava contando deve procurar os colegas escondidos.

Recurso digital: https://www.youtube.com/watch?v=LqS_XEBLQBY

Pico picolé
Como brincar: Enquanto cantam a canção, todos os participantes, em roda, ficam com as mãos fe-
chadas. Uma pessoa comanda a brincadeira, batendo sobre as mãos fechadas dos colegas. Quando 
a música termina, a pessoa cuja mão foi batida por último tem que escolher um sabor de picolé. 
O sabor escolhido deve ser batido nas mãos dos outros de acordo com as sílabas da palavra (por 
exemplo: “a-ba-ca-xi”). A pessoa que for receber o tapa na última sílaba deve pôr a mão para trás. 
Repetem-se as rodadas. Quem ficar primeiro com as duas mãos para trás é eliminado. O ganhador 
será o último a sair.

LETRA DA MÚSICA
“Pico picolé
Que sabor você quer?”

Recurso digital: https://youtu.be/vC9dUPayEps

https://www.youtube.com/watch?v=Wtegw8D1XA8
https://www.youtube.com/watch?v=LqS_XEBLQBY
https://youtu.be/vC9dUPayEps


SUDESTE

Barra-manteiga
Barra-manteiga é uma brincadeira muito popular principalmente na região Sudeste do Brasil, 
mas pouco conhecida em outras regiões. É uma atividade muito divertida, que estimula as crian-
ças a se movimentarem e a prestarem atenção em tudo o que está acontecendo. A brincadeira é 
simples de ser elaborada, e você só precisa de um giz para marcar o campo. Para começar, o ideal 
é ter no mínimo quatro pessoas brincando. Então, reúna todos da casa para a diversão.

Como brincar: As crianças devem se dividir em dois grupos e escolher a área em que vai aconte-
cer a brincadeira. Essa área precisa ser delimitada por duas linhas opostas, a uma distância de 
no mínimo 4 metros. Cada equipe se posiciona atrás de uma linha.

Para o barra-manteiga começar, um dos participantes deve ir até o outro grupo, atravessando 
todo o campo do jogo. Os membros desse grupo vão aguardar com as mãos estendidas. O parti-
cipante, então, deve bater nas mãos de todos, com diferentes intensidades. Quando acabar de 
bater, quem levou a palmada mais forte deve correr atrás de quem bateu para tentar pegá-lo. 
Se o participante conseguir ultrapassar a linha de seu próprio grupo, está salvo. Caso seja pego, 
passa a fazer parte do outro grupo. E, assim, a brincadeira recomeça, com um participante do 
grupo oposto tendo a função de bater nas mãos dos membros do outro grupo.

Materiais: Fita crepe para marcar o campo. 

Recursos digitais: https://youtu.be/M90x5bLlUeU / https://youtu.be/IlyXibBsZS4

Dicas: Para dificultar a brincadeira, os participantes podem aumentar ainda mais a distância 
entre os dois grupos. Se o espaço tiver alguns obstáculos, as crianças podem se divertir ainda 
mais. Uma dica é fazer um gargalo no meio do campo para obrigar que todos passem por ali, mas 
sempre tendo cuidado para que ninguém se machuque.

Batata quente
Como brincar: As crianças se sentam em círculo enquanto uma fica do lado de fora dele dizendo:

“Batata quente, quente, quente, quente… Queimou!”

Durante a frase, as crianças sentadas passam uma bola de mão em mão até escutarem a palavra 
“queimou”. Quem estiver com a bola, sai do círculo, e ganha quem ficar por último.

Material: Bola.

Recursos digitais: https://youtu.be/mnosyWlalsU / https://youtu.be/zMsb1v2nxC4

https://youtu.be/AN0xLjMZdMI

https://youtu.be/M90x5bLlUeU
https://youtu.be/IlyXibBsZS4
https://youtu.be/mnosyWlalsU
https://youtu.be/zMsb1v2nxC4
https://youtu.be/AN0xLjMZdMI


A serpente
Como brincar: Um participante será a serpente que procura pedaços do seu rabo. Ele começa a can-
tar a música e chama os outros participantes para formar uma fila atrás dele, formando o rabo da 
serpente. Aqueles que são chamados têm que passar por baixo das pernas de quem já está na fila.

LETRA DA MÚSICA
“Esta é a história da Serpente
Que desceu o morro
Para procurar 
Um pedaço do seu rabo 
E você é... E você é...
E você é um pedaço do meu rabo.”

Recurso digital: https://youtu.be/TuNgaiDSiiE

Pique-bandeira
Como brincar: Em uma área dividida em dois campos, é feito um círculo no fundo de cada espaço 
e fixada uma bandeira para cada time.

Os dois grupos precisam traçar uma estratégia para atravessar o campo adversário e roubar a ban-
deira sem ser pego. Aquele que for capturado ficará congelado no território do inimigo e só poderá 
se mover quando alguém da equipe o tocar. Ganha o grupo que pegar primeiro a bandeirinha do 
time adversário!

Material: Duas bandeiras (ou dois objetos que as representem).

Escravos de Jó
É um jogo infantil de cantiga de roda que exige, principalmente, habilidades de atenção, concen-
tração e ritmo.

Ao ritmo da música, marcando os tempos fortes, as crianças iniciam a brincadeira de passar o 
objeto que têm na mão direita para o coleguinha à direita.

Como brincar: Essa brincadeira funciona até com duas pessoas, mas quanto mais gente participar 
dela, mais divertida ela ficará. Todos ficam sentados em círculo. O ideal é que todos fiquem próxi-
mos, pois vão passar o brinquedo de mão em mão. Cada um fica com seu objeto, e a cantiga dita o 
ritmo e as regras da brincadeira. 

As crianças devem cantar e passar os brinquedos em sentido horário, sempre pegando o objeto do 
jogador à esquerda e passando para o da direita. Quando a música fala “Tira, bota”, os jogadores 
levantam o objeto e depois o colocam no chão à sua frente. Na hora do “deixa ficar”, basta apontar 
para o brinquedo que está à frente. 

Seguindo a brincadeira, a criança entrega o objeto para o amigo ao lado quando voltam a cantar. A 
parte mais difícil é no “zigue-zigue-zá”, quando o sentido é invertido. No primeiro “zigue”, basta 
colocar, sem soltar, o brinquedo à frente do jogador sentado ao lado direito. No segundo “zigue”, o 
objeto vai para a frente do jogador sentado ao lado esquerdo. E, finalmente, no “zá”, a criança se-
gue o sentido horário, passando o objeto para o jogador ao seu lado direito. Com essa brincadeira 
antiga, as crianças desenvolvem agilidade e concentração.

Materiais: Copo e objetos diversos.

Recursos digitais: https://youtu.be/5Zb8c0OUh9c / https://youtu.be/9ypz5xHxFfE

https://youtu.be/IE9XCKdh7v8 / https://youtu.be/7KiBgWOt-VE / https://youtu.be/iFwV4Q24KbU

https://youtu.be/TuNgaiDSiiE
https://youtu.be/5Zb8c0OUh9c
https://youtu.be/9ypz5xHxFfE
https://youtu.be/IE9XCKdh7v8
https://youtu.be/7KiBgWOt-VE
https://youtu.be/iFwV4Q24KbU


CENTRO-OESTE 

Arco de barril
Esse é o nome dado a uma das mais antigas brinca-
deiras de rua. Trata-se de fazer rolar um arco pela rua 
afora, dirigindo-o com um bastão.

Como brincar: Fazer rodar um arco (ou qualquer um dos materiais sugeridos) é fácil: para co-
meçar é só colocá-lo na vertical diante da criança e tratar de fazê-lo rolar, impulsionando-o 
com a mão ou um bastão, mantendo-o em equilíbrio. Em seguida o jovem corre atrás dele, 
dando um toque com o bastão ou com a mão para mantê-lo rodando na direção que escolher.

Materiais: Bambolê, pneu ou arco de um barril.

Chocolate inglês
Como brincar: É uma brincadeira de mãos e pés. Para começar, são necessários pelo menos 
quatro participantes. Chame todos da sua casa! Formem um círculo e coloquem a mão de um 
sobre a do outro enquanto cantam a música. Quem levar um tapa na mão no número três terá 
de tentar pisar no pé de alguém. Quem tiver o pé pisado sairá da brincadeira. Ganha quem ficar 
por último. 

LETRA DA MÚSICA 
“Chocolate inglês 
Tá na boca do freguês 
De primeira qualidade 
Um, dois e três.”

Jogo da onça
Como brincar: Os cachorros e a onça terão de se movimentar pelo tabuleiro. Os cachorros 
precisam tentar cercar a onça, e ela precisa comer os cachorros, saltando sobre eles (mesmos 
movimentos do jogo de damas). Ficou com dúvidas? Confira os recursos digitais.

Catorze pedrinhas representarão os cachorros, e a pedrinha diferente será a onça. Os cachorros 
têm como objetivo encurralar a onça antes que ela os ataque. Se 5 cachorros forem pegos pela 
onça, ela vence o jogo.

Materiais: Papelão, caneta e régua para fazer o tabuleiro; 15 pedrinhas, botões ou tampinhas, 
sendo 14 iguais e uma diferente das outras.

Recursos digitais: https://www.youtube.com/watch?v=VQwCfAGJt-M

https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-indigenas/

Johann Michael Voltz, Alemão (1784–1858) 
O Parque Infantil, c. 1823

https://www.youtube.com/watch?v=VQwCfAGJt-M
https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-indigenas/


Jogo da Bete
Como brincar: O “bete-alta” (também conhecido como bate-ombro, bete, bets, bets-lombo, betcha, 
becha, tacobol, casinha ou lesca) é um jogo de rua que descende do críquete britânico, ganhando 
uma versão popularizada no Brasil como jogo ou brincadeira de rua. 

O objetivo principal do jogo é rebater a bola lançada pelo jogador adversário, sendo que durante 
o tempo em que o adversário corre atrás da bola, a dupla que a rebateu deve cruzar os Betes, 
também chamados de taco ou remos, no centro do campo, fazendo assim um ponto cada vez que 
cruzam os tacos. Esse jogo tem muitos adeptos, e a maioria deles são crianças. 

Existem várias versões sobre a origem do bete-alta. Uma é que foi criado por jangadeiros no 
Brasil durante o século XVIII; outra é que era praticado por ingleses da Companhia das Índias Oci-
dentais, que jogavam o bate-ombro nos porões do navio durante a travessia dos oceanos. O nome 
“bets” seria uma homenagem à Rainha Elizabeth I. Para essa tradição, o jogo é descendente do 
críquete britânico. 

O campo pode ser de qualquer tamanho, pode até não ter limites, e o jogo pode ser realizado em 
qualquer tipo de terreno. É praticado preferencialmente em rua (de asfalto) ou na praia, também 
sendo possível jogar em grama ou no campo.

Regras do jogo: Esse jogo é jogado por duas duplas, sendo que uma delas tem o taco (rebatedores) 
e a outra, a bola (lançadores). A dupla que tiver a bola terá por objetivo derrubar a “casinha” por 
meio do lançamento da bola, conquistando, assim, os “betes”. Cada “casinha” é separada por uma 
distância de 12 metros. Uma circunferência de 60 centímetros de diâmetro é desenhada em volta 
de cada “casinha”. Cada jogador da dupla que está com o “bete” ficará posicionado em uma “ca-
sinha”, com o taco sempre tocando o chão dentro da circunferência da “casinha” (esta posição é 
referenciada como “taco no chão”). Eles deverão rebater a bola, sendo que durante o tempo que a 
dupla adversária corre atrás da bola, a dupla que a rebateu pode trocar de lado no campo, sempre 
batendo os tacos no meio da quadra e sempre encostando o taco na circunferência da “casinha”, 
fazendo, assim, um ponto para cada vez que se bater os tacos no meio da quadra. O ponto só será 
válido se os jogadores, após baterem os tacos, alcançarem a circunferência da “casinha”. Se a du-
pla que correu atrás da bola derrubar a “casinha” ou “queimar” os que estão com os “betes”, ou 
seja, se acertar a bolinha nos rebatedores antes de voltarem às suas respectivas “casinhas”, esta 
dupla ganha os “betes”.

O jogo acaba quando uma das duplas conseguir marcar 25 ou 12 pontos (para jogos mais curtos), 
cruzar os “betes” no centro do campo e contar até dez em voz alta. Se enquanto contam os adver-
sários acertarem a bola nas costas da dupla que estiver com os “betes”, os “betes” passam para a 
outra dupla, e o jogo continua. Quando o jogador pegar a bolinha no alto sem que ela quique no 
chão, os adversários perderão o taco ou o jogo (dependendo das regras combinadas). 

Quando se atingirem os pontos necessários, a criança deverá derrubar a casinha em que seu par-
ceiro está, cruzar o taco e contar até o número combinado. 

Se o time adversário queimar uma pessoa da dupla adversária ou os tacos cruzados, a dupla per-
derá o taco e metade dos pontos.

Materiais: Um cabo de vassoura dividido ao meio e duas garrafas plásticas.

Recurso digital: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26345

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26345
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