Todo mundo tem uma criança interior.
Com o passar do tempo, muitos

adultos se esquecem dela. Outros,
fazem questão de mantê-la ativa
durante toda a vida.

Ser criança, na medida, nos ajuda a
levar a vida de maneira mais leve e
mais divertida.

Por isso, a Guarani organizou esse
livro com muitas brincadeiras para
você se divertir com seus amigos.
Aproveite e brinque como se

estivesse na infância. Afinal, ser
criança, na medida, faz bem.

pág. 2

Puxe pela memória: tem coisa mais legal do que brincar de guerra de

travesseiros? Tudo começa em uma noite em que a família está sem sono.

De repente, um travesseiro acerta a barriga de alguém e, então, a confusão

começa! Pai, mãe, irmãos, primos e até o cachorro podem entrar na brincadeira.
A dica é escolher travesseiros bem macios para não machucar e deixar a
bagunça tomar conta do quarto. Todo mundo vai se divertir!

Todos brincam. Porém, em cada rodada, um jogador de cada equipe participará.
Será feita uma pergunta (sem alternativas) para um dos participantes. Se ele
não souber, ele passa. Se o adversário não souber, ele repassa. Se, mesmo

assim, o primeiro não souber, ou errar, o seu rival dará uma tortada na cara dele.
Porém, se ele acertar, é ele quem dá a tortada. Vence a equipe que acertar mais
perguntas e, claro, receber menos tortadas. Confira as perguntas e respostas
para a brincadeira na página 10.

Banho de mangueira é uma opção refrescante e que deixa as crianças e também
os adultos muito felizes! Se você vai passar parte das férias na casa da avó,
ou no sítio, ou em casa com quintal e não tem uma piscina, fique tranquila!!!

Todas as idades podem brincar, só tome cuidado com a intensidade do jato nas
crianças menores! Aqui, o que importa é a farra!
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Essa brincadeira também pode ser feita dentro de casa e serve para testar a
percepção dos participantes. Isso porque eles devem ser vendados e tentar
descobrir qual a comida por meio do cheiro e do sabor.

Sendo assim, é importante ter uma variedade de comidinhas diferentes na mesa:
você pode preparar suas receitas com o açúcar Guarani, claro! Veja aqui alguns
exemplos: bolos, tortas, frutas, bolachas, queijos etc. Corte tudo em pedaços
pequenos. Cada participante terá dois minutos para tentar acertar o que está
comendo, caso não consiga é desclassificado da rodada. Quem tiver mais
acertos no final será o vencedor.

A caça ao tesouro também é uma brincadeira perfeita para ser feita entre os

adultos. Aqui uma coisa é escondida e as equipes precisam procurar por ela com
a ajuda de um mapa.

Esse mapa pode ser único, com todas as informações, ou fracionado. Dessa

forma, os participantes precisam seguir as instruções dele para encontrar o resto
do caminho até o tesouro. Essa brincadeira trabalha a atenção, o raciocínio e o
trabalho em equipe. Quem encontrar o tesouro primeiro vence a prova.

É uma disputa entre duas pessoas. O objetivo é encontrar uma bala,

dentro de uma tigela com farinha de trigo. Cada jogador tentará encontrar com

a boca e as mãos para trás a bala escondida. Ao achá-la, o jogador deve chupar
a bala e encher a bexiga até estourar. O primeiro que estourar a bexiga é o

vencedor e, para deixar a brincadeira mais divertida, ainda poderá escolher um
mico para seu parceiro.
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Aqui a proposta é juntar toda a família, os vizinhos e os amigos, formar uma roda
de cadeiras e outra de pessoas. O número de cadeiras sempre deve ser um a

menos do que a quantidade de participantes. Coloque uma música animada para
os adultos se divertirem enquanto dançam em volta das cadeiras. Pare a música
inesperadamente, quando isso ocorrer todos devem correr para sentar em

alguma cadeira. A pessoa que sobrar sai. A brincadeira deve prosseguir com uma
cadeira a menos e assim por diante até sobrar 1 cadeira para 2 jogadores. Dessa
última situação sai o vencedor.

Essa brincadeira é divertida para jogar com mais de 6 integrantes. O grupo

deve ficar em círculo, ter o mesmo número de papéis e de integrantes, porém só
em um papel deve estar escrito ASSASSINO, em outro deve estar DETETIVE
e nos restantes VÍTIMA. O ASSASSINO tem a função de matar todos os

integrantes do círculo com uma piscada, mas deve tomar cuidado para que o
DETETIVE não o descubra, pois, se isso acontecer, o DETETIVE deve dizer
ao ASSASSINO: você está preso em nome da lei. O papel das VÍTIMAS é

só esperar a hora de serem mortas, quando isso acontece elas devem dizer:
morri. Se o ASSASSINO matar todos ou se o DETETIVE descobrir quem é o
ASSASSINO a brincadeira acaba e se faz o sorteio novamente.

O objetivo da mímica é fazer com que a sua equipe adivinhe o que você está

tentando dizer por meio de gestos. O que deve ser interpretado será retirado do
meio de vários papéis que ficam guardados em um saquinho de tecido.

O grupo terá cinco minutos para tentar adivinhar o que o integrante está

querendo dizer. Caso não consiga acertar será desclassificado da rodada.
No final, a equipe que tiver mais acertos vence.
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Perguntas e respostas para o torta na cara:

1- Como é o nome das meninas Super
Poderosas?
R= Docinho, Lindinha e Florzinha

14- Qual é o nome do pato mais rico
dos quadrinhos?
R= Tio Patinhas

2- Qual é o personagem dos mares que
parece uma esponja?
R= Bob Esponja

15- Quem é o diabinho da Tasmania?
R= Taz
16- Qual o nome do desenho que o gato corre
atrás de um rato?
R= Tom e Jerry

3- Qual é o menino que grita gentalha no
seriado Chaves?
R= Kiko

17- Qual a fruta preferida da Magali?
R= Melancia

4- Quem é o urso, amigo do leitão e que
adora mel?
R= Ursinho Pooh

18- O que pesa mais: 1 kg de algodão ou
1 kg de pedra?
R= Nenhum, todos pesam 1 kg

5- Qual o nome do carro mais veloz de
todos os desenhos?
R= Relâmpago Mcqueen

19- Qual o nome da peixinho que esquece
tudo no filme Procurando Nemo?
R= Dóris

6- Qual é o nome do personagem que
pica árvores?
R= Pica-Pau

20- Quem é o marinheiro que adora espinafre?
R= Popeye

7- Como é o nome da bruxa do 71 no
seriado Chaves?
R= Dona Clotilde

21- Quem é o vilão de Peter Pan?
R= Capitão Gancho

8- Quem são os palhaços que animam o SBT?
R= Patati e Patatá

22- Qual o nome do fantasminha camarada?
R= Gasparzinho

9- Qual o nome do coelho mais rápido dos
desenhos animados?
R= Pernalonga

23- Que bicho come a vovozinha e os três
porquinhos?
R= Lobo Mau

10- Quem é o ogro verde que casa com a ogra
princesa Fiona?
R= Shrek

24- Quem é o passarinho que fala “acho que vi
um gatinho”?
R= Piu-Piu

12- Como se chama o parceiro do Batman?
R= Robin

25- Qual o nome da família que usa roupa
vermelha e todos são heróis?
R= Os Incrivéis

13- Qual é o lema de Timão e Pumba?
R= Hakuna matata
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Conheça também nossos outros e-books:

Clique aqui para acessar

Clique aqui para acessar

No Livro de Receitas Guarani você aprende
a fazer alguns dos deliciosos doces que ficaram
famosos na internet. Baixe agora mesmo o
e-book e cozinhe para você e toda sua família.

Faça uma pausa, relaxe e se divirta com as
diversas histórias hilárias e situações sem noção
que nós selecionamos especialmente para você.
Baixe agora mesmo o e-book e divirta-se.

Clique aqui para acessar

Clique aqui para acessar

Escuro, na medida, faz bem.
Por isso, você precisa conhecer a brincadeira de
projeção de sombras com as mãos em formato
de animais. É diversão para família inteira.

Não deixe de conhecer também o divertido
Livro de Colorir que mostra que arte,
na medida, faz bem.

Clique aqui para acessar

Bagunça, na medida, faz bem.
Nesse livro você vai encontrar um monte de
brincadeiras divertidas para fazer com
a criançada.
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