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ATIVIDADE 1 

Leia isso primeiro... 

 Os familiares dos alunos da cidade de Mairinque que tiveram a oportunidade de acessar as 

Atividade Domiciliares no site da prefeitura ou adquiriram as apostilas impressas nos serviços que 

ofereceram essa opção, provavelmente leram as explicações de porque tomamos as ações de 

suspensão de aulas e atendimentos especializados. Infelizmente o mundo foi atingido pela 

pandemia do Covid19. Para evitar que isso causasse mais danos à saúde da população, o 

afastamento social foi o primeiro recurso real que pode ser utilizado e as ações foram tomadas 

pelo poder executivo local seguindo diretrizes da Secretaria Estadual da Saúde e do Ministério da 

Saúde.  

Continuamos afastados e com a esperança que isso e outras medidas de segurança como 

já sugeridas aos familiares, permitam auxiliá-los nos cuidados e combate a essa pandemia. Para 

tanto continuaremos a contar com a colaboração de todos. Não é necessária a impressão desse 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRINCAR NÃO É BRINQUEDO... 

   Quantas vezes já ouvimos adultos dizerem sobre o brincar de suas crianças com o 

peculiar tom de desprezo e assim subestimam um recurso importante e que é também de sua 

responsabilidade. Mas como assim “sou responsável pela brincadeira da criança?”  

“- Opa! tá de brincadeira!!!” 

    Sim, cabe ao adulto ser responsável pelo brincar da criança! Se pudéssemos usar outras 

palavras para descrever o que é brincar poderíamos usar outros verbos, como: imitar, simular, 

fingir e fazer de conta. Mas, se aplicássemos isso ao adulto, passa a ser sério, né? Coitado do 

adulto, a brincadeira ficou séria! Agora também responsável, inclusive, pelo brincar das crianças, 

sem poder ser criança. 

     Outra coisa que assombra o adulto é “como esse garoto consegue passar horas 

brincando com o mesmo brinquedo?”. Tirando que esse adulto foi criança e esqueceu como era 

brincar... A resposta é simples, é gostoso! E se há algo que motive qualquer ação é sentir prazer 

em fazer.  

“-Tá, e o que eu tenho a ver com a brincadeira? Tenho muito que fazer e ninguém vai fazer 

o que eu tenho que fazer para ficar brincando.” 

          Geralmente, o adulto, tem muitas tarefas a fazer e a cumprir e, às vezes, mal consegue 

organizar seu tempo e ainda quer que a criança faça isso sozinha. É preciso flexibilizar esse 

adulto enrijecido para ele poder assumir a responsabilidade de brincar com a criança e aproveitar 

esse momento para treinar, simular, imitar ou tantas coisas possíveis com criatividade e com 

imaginação. Vamos ajudar. Pega um jogo comum, tenha em casa ou não, pode fazer um, parece 

difícil, mas não é. Ai cabe o treinamento que o adulto acha que precisa e às vezes não lembra 

que já teve, quando foi criança e provavelmente brincou com esses que veremos.  

           O Jogo da Memória, por exemplo, pares de imagens que inclusive podem ser desenhadas 

e coloridas juntas, objetos simples de casa de uso cotidiano, frutas, brinquedos. Pode pegar 

revistas sem uso, fazer a busca junto com as crianças e montar o jogo. Vai poder abrir um leque 

enorme de coisas a serem exploradas, cor, forma, ordem, localização no espaço (em cima, 

embaixo, etc), surgirão histórias a serem contadas e relembradas.  

 Cada brinquedo e brincadeira podem ser enriquecidos com detalhes, possibilidades 

surgem quando olhamos com cuidado e investimos com o afeto que se teve quando brincávamos 

com esses brinquedos. Ai também cabe ao adulto redescobrir como brincar e na brincadeira 

ajudar a criança a conhecer melhor o Mundo e suas relações.   

Tentaremos compartilhar brinquedos e brincadeiras que possam ser confeccionadas por 

adultos e crianças, que ofereçam possibilidades, situações e atividades divertidas e que possam 

motivar a aprendizagem de habilidades necessárias para o desenvolvimento do conhecimento e 

elaboração dos recursos que necessitamos para entender o mundo. Então, estamos nós aqui, 

aprendendo que brincando se aprende! O alvo dessa compilação são atividades lúdicas, que 

demandem construção e elaboração de conceitos de cor, forma, tempo, espaço, categorização de 

objetos, instrumentos, seres, emoções, etc, são variados os repertórios, mas não seremos tão 

obsessivos. 

Retomando, os Jogos de Memória: são basicamente um conjunto de pares de figuras, o 

ideal é que tenham tamanhos e formas iguais, podem ser confeccionadas a partir do recorte de 



figuras, desenhos, coladas em papel cartão, papelão, tampas plásticas, reaproveita cartas de 

baralho, cartões de visitas ou de outros brinquedos.       

 

                         

 

 

               

 

 

 

 

 

Esse foi confeccionado dentro do editor de texto, o número de imagens pode ser maior, 

selecionando durante a atividade a quantidade que será usada para facilitar ou dificultar. A 

distribuição das peças pode ser organizada em fileiras e colunas, ou de forma aleatória, e 

seguem as instruções comuns: as cartas são colocadas com as imagens para baixo, um de cada 

vez vira duas delas, deixa visível para todos participantes. Caso acerte recolhe e joga de novo, 

caso erre desvire as cartas e deixe no mesmo lugar, ganha quem recolher mais pares.    

Tente inicialmente facilitar o jogo para a criança, seja na seleção da quantidade de figuras 

ou na distribuição das cartas, essa ação irá contribuir para a aquisição de estratégias para o jogo, 

não será mais necessária quando percebemos que a criança aprendeu. Isso serve para todos os 

novos jogos/atividades.” 

Continuaremos com outras atividades em próximo texto, enquanto isso se cuidem e não 

baixem a guarda, ainda estamos enfrentando a pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

ATIVIDADE 2 

...mas pode ser divertido! 

   Nesse texto continuaremos a explorar algumas atividades e brincadeiras que poderão ser 

elaboradas em casa junto com as crianças. Tenham em mente que não é um roteiro obrigatório, 

nem completo. Brincar para um adulto mexe com muitas emoções às vezes adormecidas, não é 

só uma tarefa, é resgatar uma criança interior ao mesmo tempo   manter o adulto presente, que 

muitas vezes não percebe que cobra da criança os anos de experiência que acumulou...  

   Outra atividade interessante e fácil de ser confeccionada é o quebra cabeças, você 

poderá aproveitar figuras e desenhos de interesse da criança, colar sobre papel grosso ou 

papelão e depois recortado, pode ser utilizado um bastidor ou moldura para facilitar ou dar 

referência para quem vai montá-lo.  

           Há diversos quebra cabeças disponíveis no mercado e internet, mas confeccionar com a 

criança também é uma forma de oferecer prática de outras habilidades que o produto pronto não 

oferece (recorte e colagem). Pode ser escolhida a figura com a criança, ela pode colorir ou 

mesmo usar um desenho que ela já tenha feito. O recorte pode ser regular, em quadrados, como 

pode ser livre, e pode ser em quantidade de peças que graduem a dificuldade.  



    

Outro modelo de quebra cabeças é o Tangram, um quebra cabeças de origem chinesa e 

que não se sabe ao certo quando surgiu, mas permite criar imagens e representar seres e 

objetos. Por sua base geométrica há vários trabalhos para seu uso educativo e de matemática, eu 

particularmente uso como forma de observar o domínio da cópia, percepção de tamanho e formas 

básicas, velocidade de execução e reconhecimento e nomeação das figuras pré escolhidas. Sua 

confecção é relativamente simples, utilizando cartão ou papelão, tomaremos um quadrado que 

será dividido em 7 peças:  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ser colorido ou ter uma única cor, 

inicialmente pode ser explorado livremente ou 

oferecido modelos para cópia.  

 

 

               

 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

Há uma certa similaridade do tangram com atividades de montagens de bloco. 

Blocos de montagem é uma atividade que demanda atenção, organização e ações de 

busca e reconhecimento, há uma variedade grande de brinquedos e materiais como madeira, 

plástico, EVA e papelão, com marcas interessantes e bem elaboradas, caras como os Legos, ou 

similares mais acessíveis, também há os chamados de blocos lógicos. Mas não será bem 

aproveitado se apenas largar a criança a explorar esse brinquedo, pode ser frustrante não 

conseguir realizar as construções e há o risco com as peças pequenas como já alertado. Os 

blocos permitem explorar e treinar noções de contagem, formas, reconhecimento de etapas, 

distribuição espacial, além de poder ser utilizado como base para contar histórias ou vivenciar a 

teatralização.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Aqui também cabe um paralelo com atividades com recorte e colagem, mesmo que não 

seja algo muito popularizado, montagem de modelos de papel foram opções mais baratas em 

muitos países, desde figuras 2D como bonecas de vestir e quadros de sombra ou que simulavam 

perspectiva e representavam eventos importantes na história, até modelos elaborados de 

maquetes representando prédios, veículos, seres, até cidades. Também são encontrados como 

quebra cabeças 3D. 

 



 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro que atividades de recorte e colagem também são bastante diversificadas em 

técnicas, e o uso do papel quando reduzido a massa permite a moldagem como é feito com 

argila, chamado de papier maché. O papier maché foi utilizado para confecção de bonecas e de 

fantoches, em Pernambuco chamados de mamulengos.       

              

                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3 

Diversificar a diversão! 

              Existem muitas sugestões de brinquedos feitos a partir do reaproveitamento de material 

reciclável, e claro que apesar de não serem tão atraentes quanto os brinquedos fabricados, eles 

oferecem a vivência da autoria e da personalização. Podemos fazer brinquedos usando caixas, 

tampas plásticas, latinhas, garrafas pet, frascos, etc. Minha intenção não é desenvolver aqui um 

manual, mas apresentar um rol de possibilidades, não só a criança pode ter acesso e interesse, 

mas parte da pesquisa do brinquedo também deve ser do adulto. Separei alguns exemplos: 

                     

 

 

 

 

 

BOLICHE                               VAI e VEM 

PIMBOLIM             CASA DE BONECAS        CARRINHOS 

  

              

 

 

 

 

 

Reciclar é importante, muitas vezes entramos juntos num ritmo de descarte de coisas que 

tiveram custo e que também custaram para o meio ambiente, caso não façamos uma destinação 

adequada ou reaproveitamento desses materiais. Não é fácil quebrar o ciclo de 

consumo/descarte, mas precisamos educar a nós e aos jovens a ter mais cuidado com o Mundo 

em que vivemos, coisas simples podem ter grande impacto quando pensamos em centenas ou 

milhares de anos. Estarei compilando outro arquivo com coletâneas de brinquedos, a maioria 

coletada de imagens da internet, assim como esse texto, não precisa ser impresso, pode ser lido 

em qualquer aparelho que tenha leitor de PDF. 

Pintar, colorir, não só oferece acesso ao treino de habilidades motoras e visuais, mas 

permite experiências com autoria, criação, expressão do mundo interno do indivíduo e 

intervenção sobre o mundo externo enquanto mensagem e intenção. As pinturas rupestres são 

registros arqueológicos e um legado que culminará nos primeiros registros de escrita, e a criança 

fará caminho parecido ao explorar a criatividade e tentando se expressar, fazendo uso dos 



recursos que forem oferecidos, papel, tinta, massinha colorida, argila ou qualquer objeto que 

possa ser colorido, organizar isso evita trabalhos extras em limpar moveis e paredes dos painéis 

de futuros grafiteiros. 

Há receitas de tintas e massinhas caseiras pela internet e revistas infantis, basicamente 

usam alguma farinha e corante de alimentos, gelatina e suco de frutas em pó, podem ser 

aproveitadas tintas atóxicas ou produzidas naturalmente, beterraba e açafrão servem, ou a partir 

de terras ou minerais. 

      

 

    

 

 

 

              

 

 

Se há algo complicado para maioria das pessoas é se expressar através do papel, seja 

escrevendo manualmente, seja desenhando, muita gente vai dizer que é ruim de desenho e não 

vai tentar, vai achar que comprar ou mandar imprimir evita esse constrangimento e pode ter 

resultados melhores. Mas a ideia é que você possa explorar esse universo com a criança! Não 

espere nesse primeiro momento a perfeição, com certeza, vai sair uma casa, árvore ou um 

homem palito, nada mais do que fazia em seus tempos de escola.  

O que importa é a vontade de se expressar e a diversão por meio do recurso do grafismo. 

Arte, escrita, desenho, dança, música requerem treino e prática para ter domínio, pode ser 

mágico para a criança, e ela terá que trilhar esse caminho, reconhecer seus limites e se engajar 

em superá-los se for de seu interesse.  

 

 



ATIVIDADE 4 

DIVERSIFICANDO A DIVERSÃO 

Antes de tudo, vocês acham que brinquedo com sucata é algo novo? Não é provavelmente 

esteja na intenção de fazermos brinquedos com o reuso de materiais que foram descartados e na 

quantidade enorme de materiais que descartamos atualmente que tenha oferecido essa 

diversidade.  

É justamente o olhar criativo sobre os objetos que importa para construção de brinquedos 

e outros objetos com sucata. E o que está envolvido nessa atitude? Se vocês acham que é para 

compensar a falta de recurso das famílias, é um engano, só vemos o material como descartável 

porque somos levados a pensar assim. Hoje muita coisa é feita para ser descartada, mas que 

deveria ser reutilizada para sim economizar recursos que são finitos no nosso planeta.  

O brinquedo não tem todo seu potencial sem o brincar, uma bola é só uma bola se 

ninguém usar para brincar. O brincar é amplo, podemos brincar com as coisas com os outros ou 

sozinhos. E aí está um mundo de possibilidades, o brincar dá sentido ao brinquedo e pode ser 

uma experiência enriquecida por desafios e saberes. Mas não podemos brincar com a finitude 

sem o devido cuidado. Reusar, doar o que não se usa, transformar o que deixou de ter função 

para outra, é uma forma de ver o mundo com outro olhar, um olhar que valorize a criação e que 

tenha critério para o descarte. Vamos brincar. 

Primeiro brincar de quê? Pois bem, escolher o brinquedo facilita a escolha da brincadeira. 

Boliche com garrafas pet: 

 

 

 

 

 

 

“-Ué já vi esse!”, é verdade, mas vai servir para outras brincadeiras. Pode servir para jogar 

argolas, taco ou bets. 

 

  

 

Como usar o brinquedo na brincadeira é o que fará a diferença. Brinquedos podem ser 

adaptados ao conteúdo pedagógico, além do treino de coordenação motora, que é importante, 



mas exige participação integral do coordenador da brincadeira oferecendo opções, referências e 

conteúdo.  

O brinquedo pode servir como facilitador para narração de histórias, pode ser 

confeccionado para interagir ou ser personagens como fantoches, dedoches ou parte do cenário 

da brincadeira. 

  Rolos de papel, caixas de papelão, caixas de sapato e embalagens de leite servem de 

base para bonecos, casas, carros e móveis: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos confeccionar jogos e atividades com material reciclável, aproveitar revistas ou 

jornais para o acabamento. 

           

 

 

 

 

 

 



 

A criatividade e ter um projeto, uma ideia ou modelos ajudam. Existem revistas e sites na 

internet, além de temas como “brinquedo feito com ou de sucata”, pode ser procurado na forma 

de “faça você mesmo” e ”de sucata”. Como sempre, guarde embalagens, caixas, garrafas e potes 

plásticos que não foram usados com produtos tóxicos ou alérgicos e que não ofereçam risco de 

cortes.  

        

  

 

                      

 

               

 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 5 

DICAS DO BUSCADOR 

 “Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas.”                                                                                 

CONFÚCIO. 

              POIS É ASSIM QUE PODERIA RESPONDER O BUSCADOR. O BUSCADOR É UMA 

FERRAMENTA DA INTERNET, COMO TEMOS UMA TENDENCIA A SIMPLIFICAR HOJE ATÉ 

ESCUTAMOS “VOU DAR UM GOOGLE”.  

               TODOS QUE FAZEM ACESSO ACABAM POR TER CONTATO, MESMO NOS 

CELULARES HÁ UMA BARRA DE BUSCA, NO ANDROID É DO GOOGLE, E NELE É 

POSSIVEL FAZER PERGUNTAS EM MODO ÁUDIO.  

               EXISTEM OUTROS BUSCADORES: BING, DUCKDUCKGO, YAHOO!, ASK, QUANT, 

ETC. FORA ALGUNS RECURSOS DIFERENCIADOS, BÁSICAMENTE TODOS ELES AJUDAM 

NA PESQUISA DE INFORMAÇÕES.  

               SABENDO COMO PERGUNTAR FACILITA AO BUSCADOR ENCONTRAR A 

RESPOSTA QUE PROCURA E USAR AS FERRAMENTAS QUE ELE DISPÕE MELHORA O 

RESULTADO. ENTÃO SE ESTOU PROCURANDO IMAGENS OU FOTOS, HÁ UM CAMPO 

PARA ESSA PESQUISA E NAS FERRAMENTAS PODE SE OPTAR POR FILTROS DE 

TAMANHO. IMAGENS QUE SERÃO USADAS PARA TRABALHOS ESCOLARES OU 

ATIVIDADES SE PEQUENAS, ISSO É MEDIDO EM BITES (300Kb, 2Mb), PODERÃO TER 

MUDANÇAS NA QUALIDADE OU DEIXAREM O ARQUIVO “PESADO”. 

  

               

 

 

 

 

                       

 

DAQUI PARA LÁ OUTRA VEZ, APESAR DE UM RECURSO MAGNÍFICO, EXISTE A 

NECESSIDADE DE DOMÍNIO BÁSICO DE INFORMÁTICA, E O BUSCADOR PODE AJUDAR 

TAMBÉM, PERGUNTAS DO TIPO “COMO FAÇO ISSO” OU “COMO FAZER AQUILO”, MUITAS 

VEZES SURGIRÃO TEXTOS OU VÍDEOS, PODEM SER ÚTEIS OU NÃO, E O USO DO 

CELULAR PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES É LIMITADO.  

                PROCURAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS TAMBÉM DEMANDA CERTO 

CONHECIMENTO, É MAIS INDICADO SOLICITAR AOS PROFISSIONAIS AJUDA NO 

MATERIAL. NEM TUDO QUE ENCONTRAMOS PODE SER USADO PARA O MOMENTO DE 



APRENDIZAGEM DA CRIANÇA, COSTUMAMOS DIZER QUE A GENTE NÃO PULA ETAPAS, 

NENHUM HUMANO CORRE SEM APRENDER A ANDAR PRIMEIRO. 

                 HÁ UM SINÔNIMO PARA ACÕES DE BUSCA NO VERBO GARIMPAR, TEM GENTE 

QUE SAI GARIMPAR OBJETOS ESPECÍFICOS QUANDO VAI AO COMÉRCIO, SAÍ A 

PASSEIO, ETC, TANTO NA REDE QUANDO NO DIA A DIA.     

                 FAÇA CATÁLOGOS, LIVROS DE ATIVIDADES, PASTAS DE RECORTES, CAIXAS 

DE GARIMPO, ORGANIZE, DESCARTE AS ATIVIDADES DE SUAS CRIANÇAS JUNTO COM 

ELAS, QUANDO NÃO FOREM MAIS DO INTERESSE DELAS.   

                BOA VIAGEM, NÃO É A TOA QUE USAMOS NAVEGADORES, É VASTO O MAR DE 

INFORMAÇÕES, MAS É PRECISO SABER O QUE PODE SER BOM PARA NÓS E O QUE NÃO 

É. ACOMPANHE SUAS CRIANÇAS NO ACESSO, ABRA ESPAÇO DE DIÁLOGO, NÃO DEIXE 

DE SABER O QUE ELAS PROCURAM, AJUDE SEMPRE QUE POSSÍVEL.  

            

 

ATIVIDADE 6 

DOMINÓS  

Olá, anteriormente sugeri que poderíamos confeccionar atividades com as crianças 

procurando juntar motivação e recursos disponíveis. Para isso é preciso organizar algumas 

coisas. Os professores geralmente organizam o material para uso em pastas, caixas plásticas, 

caixas de sapato, sacolas, etc; e esse exemplo pode ser seguido em casa, além de ser uma 

forma de reaproveitamento de material, permite preservar a qualidade, selecionar é importante 

tanto para que possamos ter um resultado atraente como para evitar riscos: 

 Verifique se o material não é tóxico, muitas embalagens de material de limpeza contém 

resíduos que mesmo após lavagem ainda podem provocar alergia, normalmente embalagens 

de alimentos tem menos risco. 

 Revistas, jornais e livros didáticos em desuso são muito bons para recorte e colagem, mas 

precisam ser adequados para as crianças e guardados secos, mofam com facilidade e 

perdem qualidade. 

 Se tiver crianças pequenas, não escolha plásticos duros, tendem a quebrar e formar lâminas 

que podem ferir, latas cortadas devem ser bem inspecionadas e lixadas. 

 Guardar caixas de papelão em local que não tenha risco de virar abrigo para aranhas, por 

isso não deixe o material ficar parado por muito tempo, descarte excessos. 

 Tesouras sem pontas tem corte mesmo assim, como facas, não descuide. 

 Cola quente queima, prefira fazer essa etapa. 

Procure orientar com diálogo, apresente a proposta que irão realizar e explore as etapas de 

confecção. 

Vimos em texto anterior o Jogo de Memória, apesar de não parecer, têm algo em comum 

com Quebra cabeças e Dominós, são jogos de mesa, podem ser diversificados em temas 

visuais, figurativos ou abstratos. Que tal começar com Dominós: 

Apesar de estarmos acostumados a ver os com pontos de 0 a 6, coloridos ou não, esse jogo 

simples, onde os participantes irão parear e descartar as peças e quem terminar as suas peças 



primeiro ganha, pode ser adaptado para outras formas e associações: cores, formas, figuras 

iguais como no jogo de memória, figura/sombra, casais de animais, silabas, soma e subtração, 

etc. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simples não? E você pode confeccionar com o tema que a criança achar interessante, mas 

lembre que você poderá oferecer melhora do repertório, sempre que possível diversifique, explore 

e procure descobrir coisas diferentes junto com a criança.  

Esse material pode ser guardado em caixas de sorvete dentro de saquinhos, organizar as 

atividades e o espaço que a criança usa é um treino essencial para o dia a dia delas. Não espere 

que organização seja na base da ordem e comprometa a criança a cuidar de seu espaço e 

respeitar o espaço compartilhado. 

               Outros temas como exemplo, coletados na internet: 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No buscador na internet com as palavras chaves “dominó imprimir grátis” aparecerá várias 

opções, pode se melhorar por temas como “galinha pintadinha” “frações” etc. Para adaptados 

pode ser que esse site sirva para começar: 

 http://atividadeparaeducacaoespecial.com/inclusao-dominos-variados/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7 

QUEBRA-CABEÇAS 

            Costumamos associar esse brinquedo ao da figura fracionada em peças pequenas que se 

encaixam.  

 

 

 

 

 

             

 

Ficou estranha a definição, se “peças que se encaixam” sair do papel, teremos Lego, 

modelos de montar, maquetes e outros parecidos. Então o que são quebra-cabeças?  Esse é um 

dos vários e o que vai caracterizar os quebra-cabeças é que quem joga deve resolver um 

problema, seja montar algo, seja arranjar uma combinação que resolva o problema proposto. 

Esse das peças aí de cima é chamado em inglês de jigsaw puzzle, traduzido ficaria algo como 

enigma de serra tico-tico. Nada demais, o corte das peças era feito manualmente com essa 

ferramenta.  

http://atividadeparaeducacaoespecial.com/inclusao-dominos-variados/


              Vamos fazer com papelão ou cartão e uma figura que escolhemos, poderá ser um 

desenho também, é só colar e recortar em peças mais ou menos uniformes, depois de secar bem 

a cola, podemos usar o lado contrário da figura colada para traçar os cortes. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Outro tipo de quebra-cabeças fácil de ser feito em casa é o quebra-cabeças deslizante, similar 

aos comercializados, o tema, figuras, números, letras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Esse com carrinhos é um jogo chamado Hora do Rush, é um quebra-cabeças deslizante, 

há aplicativo e pode ser instalado no celular ou tablet, há vários nomes, encontrados no Google 

play como “desbloquear carro” “unblock” ”car escape”.  

          Também no site http://pt.ociogaming.com/quebra-cabecas/hora-do-rush  

Para fazer um quebra-cabeças deslizantes como esse, vamos usar papelão e uma figura: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há diversos sites com quebra-cabeças, seja para imprimir, seja para serem resolvidos 

online, há aplicativos para celular também, podem ser experimentados para encontrar o que é 

http://pt.ociogaming.com/quebra-cabecas/hora-do-rush


mais adequado ao aparelho, os aplicativos gratuitos normalmente são com propagandas, isso 

incomoda um pouco. Já ia esquecendo, sudoku é um quebra-cabeças!  

Quebra-cabeças para imprimir: 

https://www.ideiacriativa.org/search/label/Jogos%20educativos 

https://www.actividadesimpressao.websincloud.com/puzzles/imprimir/cortar.html 

Jogar online: 

https://www.jigsawplanet.com/?lang=pt-BR 

https://www.jspuzzles.com/indexpt.php 

http://www.escolagames.com.br/jogos/quebraCabeca/?deviceType=computer 

https://rachacuca.com.br/ 

 Quebra-cabeças 3D começaram a ser mais divulgados, mas existe alguns mais populares 

que outros, as imagens abaixo são só um exemplo:  
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