
Criando um mundo
para pais e filhos 

Brinquedos e
Brincadeiras



As vidas andam tão corridas e agitadas que as vezes 
nos vemos cansados e sem tempo para coisas 
essenciais, como passar um tempo com quem mais 
importa: 

A importância de compartilhar momentos 
e participar de suas atividades é enorme, 
mas sabemos que as vezes isso não é 
possível e está tudo bem. 

Queremos mostrar 
que com um pouco 
de criatividade e 
disposição é possível 
transformar o dia de 
quem você mais ama. 

Nossos filhos. 



Criando juntos
As crianças tem uma criatividade incrível e que 
precisa ser explorada. Podemos entender muitas 
coisas do que elas estão sentindo ou vivendo através 
de atividades conjuntas. 

Compartilhe esses momentos ao lado do seu 
pequeno. As fases passam tão rápido que precisamos 
aproveitar cada segundo de sua evolução e a melhor 
opção para isso, é dando asas a imaginação.  



Teatrinho de sombras
É super simples de montar um teatrinho de sombras 
com seu pequeno. Tudo que vocês vão precisar é: 

• Caixa de Papelão; 

• Palito de churrasco; 

• Papel Manteiga;

• Tesoura; 

• Canetinha; 

• E muitaaaaaaaaaaa criatividade. 

Para montar um cenário para o teatro, vocês só 
precisam cortar o fundo da caixa e colar o papel 
manteiga na frente do buraco que foi feito. Com o 
pedaço de papelão retirado, vocês podem cortar a 
silhueta dos personagens que irão participar da 
história. Depois de cortados, utilize uma fita adesiva 
para colar o desenho de papelão nos palitos. 
Depois basta deixar a imaginação fluir.

Que tal variar entre as opções que 
colocamos abaixo e curtir muito 

com seu filho?



Massinha de farinha
Que criança que não gosta de massinha não é mesmo? 
E tem coisa melhor do que criar a sua própria massinha? 
Com ingredientes que você tem em casa, você e seu filho 
podem criar quantas cores e formar o que quiserem! 

Vocês são vão precisar de: 

• 2 xícaras de farinha de trigo 

• 1 xícara de sal 

• 1 colher de sopa de óleo de cozinha

• corantes alimentícios de todas as cores que 
   vocês   quiserem. 

• Água para dar ponto. 

Vocês irão misturar os ingredientes em um recipiente e irão 
adicionar aos poucos a água até que a massinha fique no 
ponto. Quando você encontrar o ponto da massa, adicione 
o corante da cor que vocês quiserem. 

Além de ser muito divertida, a massinha é 
extremamente segura caso seu filho decida 

que será legal levá-la até a boca.



Giz de Cera maluco 
Em toda casa com crianças existe algum canto onde tem 
um monte de pedaço de giz de cera quebrado que foi 
esquecido. É fato!! Que tal dar um novo fim para eles? 
Aposto que as crianças vão amar. 

Você só precisa de: 

• Giz de cera 

• Forminhas de gelo com formatos divertidos (de silicone) 

Encham as forminhas com os pedaços de giz encontrados. 
Vocês podem misturar as cores ou então fazê-los cada 
uma de uma cor. Vai da criatividade de vocês. Derretam os 
pedaços em um forno ou microondas. Quando eles 
estiverem líquidos, espere até que eles esfriem e endureça 
novamente. 

As crianças vão amar desenhar 
com formas divertidas de giz. 



T V  na caixa 
Seu filho gosta de assistir televisão o dia inteiro? Então que 
tal propor para ele de ele participar do seu próprio 
programa? 

Ele vai AMAR! Você vai precisar de: 

• Uma caixa de papelão grande 

• Estilete 

• Canetão preto. 

Virem a caixa com a abertura para baixo e cortem suas 
tampas. Faça uma abertura retangular na frente da caixa 
para representar a tela e com o papelão que sobrou, criem 
os botões. 
Com o canetão preto, façam os detalhes que faltaram. 
Depois disso, seu filho entrará dentro da caixa e poderá 
realizar sua vontade de ter o próprio programa de tv.

Que tal uma pipoquinha para assistir? 



Picolé de água de coco. 
Quem não gosta de sorvete não é mesmo? Então é hora de 
você e as crianças fazerem o de vocês. É fácil, divertido e 
muito saudável. 

Você só vai precisar de: 

• forma de picolé; 

• água de coco;

• frutas variadas;

• corantes.

Encha as formas com as frutas que vocês quiserem, 
misturando ou usando apenas um tipo delas. Depois disso, 
preencha o espaço da forma com a água de coco e caso 
vocês queiram inovar ainda mais, pingue algumas gotinhas 
de corante na mistura. Leve ao congelador e espere até 
que eles endureçam. 

Além de ficar muito gostosos e divertidos, 
eles são muito saudável pois a água de coco 

é extremamente hidratante para todos.



Castelo de corredor
Tem uma princesa ou cavaleiro em casa? Que tal montar 
uma casa digna da realeza para eles? Eles vão amar!! 

Então separe aí: 
• Caixa de papelão;

• Canetão preto;

• Estilete;

• Tinta Guache; 

• Barbante.

Tirem a medida de uma parede para outra do corredor da 
sua casa. Com isso, abram a caixa e deixem ela um pouco 
maior do que o tamanho que vocês mediram. 
Cortem a parte de cima dela, no formato de um castelo 
(utilize um lápis para desenhar antes, para facilitar o corte). 
Depois de cortar, peguem a tinta guache e pintem da cor 
que seu filho gosta e esperem secar. 
Depois de seca, façam os detalhes com um canetão preto. 
Façam a marcação da porta e cortem de cima para baixo, 
não chegando ao fim da caixa. 
Nas pontas de cima, amarrem um barbante que vocês 
consigam prender na estrutura do papelão, criando uma 
porta que abre e fecha para seu filho entrar e sair. 

Agora seu rei ou sua rainha terão uma casinha 
para inventar quantas histórias eles quiserem. 



Divirtam-se juntos

Mímica

Lembra de quantas brincadeiras fazíamos antes de 
existir os celulares e internet? Que tal resgatá-las? 
Elas proporcionam momentos de muitas risadas e 
interação entre vocês, fortalecendo aquela conexão 
natural que conhecemos. Veja algumas ideias: 

Escrevam temas em pedaços de papel e coloquem 
em um pote. Aqui vale tudo: bichos, filmes, 
personagens, séries, objetos e tudo que vier em sua 
mente. Depois que todos os papéis estiverem no 
pote, misture-os bem para que cada participante 
pegue o seu. Quem puxar o papel, precisa fazer uma 
mímica para todos adivinhem o que estava escrito. 
Quem acertar primeiro, marca um ponto. 



Morto-vivo
Esse jogo pode ser jogado por quantas pessoas 
quiserem. Uma das pessoas será o  líder, que irá 
dando as coordenadas para o restante do grupo. 
Quando o líder falar “MORTO” todos devem se 
abaixar, quando o líder falar “VIVO” todos devem se 
levantar. Quem errar a ação, sai do jogo. Ganha o 
último que permanecer.

Elefante colorido
A brincadeira de elefante colorido é ótima para as 
crianças que estão aprendendo sobre as cores. É 
preciso que um líder seja definido, pois ele dará as 
coordenadas para o grupo. As pessoas que estão 
jogando, devem ficar umas do lado das outras em 
quando o líder fica a frente virado para eles. Quando 
o líder dizer “Elefante Colorido” o grupo deve 
perguntar “Que cor?” e aí o líder irá dizer uma cor e 
todos devem encontrar um objeto na cor escolhida. 



Quente-frio
A brincadeira “Quente-frio” é super divertida e é 
ótima para manter as crianças entretidas. Esconda 
um objeto ou brinquedo das crianças em algum lugar 
da casa sem que elas vejam. Libere-os para procurar 
e caso eles estejam chegando perto do esconderijo, 
diga a palavra “QUENTE”. Caso eles se afastem do 
local onde o objeto está escondido fale a palavra 
“FRIO”. Quem encontrar primeiro, ganha. 

Forca
Um participante escolhe uma palavra e não fala para 
ninguém. Em um papel faça risquinhos com a mesma 
quantidade de letras que sua palavra tem e inicie o 
jogo. Os participantes vão começar a chutar letras, 
caso a letra esteja certa, coloque-a no local correto 
de onde ela se encontra na palavra, caso esteja 
errado, a cada erro faça uma parte de um desenho 
de um bonequinho de palitos. A palavra deve ser 
adivinhada antes do desenho se completar. 



Corrente de histórias
Sente em uma roda com as crianças e inicie a 
brincadeira falando “Era uma vez”, quem estiver 
sentado do seu lado esquerdo deve continuar a 
história e assim deve acontecer com todos os 
participantes. Cada um vai contribuir com um 
pedaço da história até que ela seja finalizada. 

Cabana na sala
Que tal juntar todos os travesseiros da casa, pegar os 
lençóis e montar uma super cabana para brincar 
com seus filhos? Cubra as cadeiras e espalhe os 
travesseiros e brinquedos favoritos de seus filhos. 
Eles vão amar criar histórias e imaginar sua própria 
casinha. 



Direcione seu filho

Brincadeiras onde você pode ir direcionando seu filho 
são ótimas para o desenvolvimento dele, pois ele 
aprende a atender comandos de forma ágil e 
divertida. 

Com algumas brincadeiras, você consegue a judá-lo 
a aprender interpretação de texto, a seguir comandos 
e ainda a resolver problemas de forma criativa. 

Brincadeiras como essas podem ser feitas sem que 
você precise estar com a atenção voltada 100% para 
a criança. Enquanto direciona a criança para as 
brincadeiras, você pode estar trabalhando ou lendo 
um livro, por exemplo.



Caça ao tesouro:
Brincar de caça ao tesouro a juda muito no 
desenvolvimento da criança e ainda é super 
divertido. Caso você espelhe papéis com pistas pela 
casa, você estará o a judando a ler e interpretar 
textos, pois ele precisará entender os comandos para 
encontrar o objeto perdido. Caso você esteja dando 
as coordenadas através de sua fala, ela irá aprender 
a obedecer e entender comando de forma ágil. 
Esconda um objeto ou recompensa que seu filho ame 
e que quando ele encontrar ele possa se surpreender. 



Brincar de casinha
Crie todo um universo para que as crianças possam 
viver o contexto diário da sua vida de forma 
divertida. Que tal falar que o quarto deles é a casinha 
deles e que eles precisam deixá-lo do jeito que eles 
acreditam ser perfeito e confortável. Eles podem 
organizar como quiserem. Assim você terá uma ideia 
de como eles imaginam suas casa e orientá-los para 
que eles te a judem na organização das coisas. 



Eu sou ouvinte
Peça para seu filho escolher um livro que signifique 
algo para ele e peça para ele lê-lo para você. Você 
estará estimulando a leitura e ainda entenderá um 
pouco dos sentimentos de seus filhos. Ele ficará muito 
feliz de receber sua atenção na hora da leitura. 



Escalando obstáculos
Coloque obstáculo pela casa, como travesseiros, 
almofadas, cobertores, caixas e coisas que tenham 
risco para você ou seus filhos. Crie um circuito do 
qual ele precisará atravessar para chegar a linha de 
chegada e ganhar sua recompensa. 
Essa atividade o a judará a entender comandos e a 
trabalhar sua coordenação motora, principalmente 
se ele ainda é menor de 3 anos.



Boliche

Para as crianças 
brincarem sozinhas

Jogar boliche é sempre divertido e você não precisa 
de nada além de uma bola e algumas garrafas pet. 

Separe 10 garrafas pet e decore-as com fitas 
adesivas coloridas. No final do corredor, posicione as 
garrafas formando um triangulo e deixe seu filho de 
divertindo derrubando-as com uma bola.



Quadro de desenho
Pegue um bloco de folhas brancas e pregue-o na 
parede. Separe lápis de cor e giz de cera deixe que 
seu filho solte a imaginação. Depois, que tal montar 
uma exposição de artes na sala para seu mini artista? 



Bolha de sabão
Mais divertido do que fazer bolhas de sabão é 
estourá-las. Ensine-o a fazer bolhas com a a juda de 
um canudo e um copo com água e sabão. Ele vai se 
divertir muito.



Pular amarelinha
Monte uma amarelinha no chão do quarto dele, ou na 
sala de estar utilizando apenas uma fita crepe. Você 
irá colar a fita no chão formando quadrados para que 
ele pule dentro deles. Para substituir a pedrinha, 
utilize uma bola de meias. Ele irá se divertir muito e 
em segurança.



Sugestão de
brinquedos

Veja uma lista de brinquedos ótimos para se divertir 
em casa com as crianças: 

• UNO

• FUTEBOL DE BOTÃO

• LEGO

• GENIUS

• JENGA

• LINCE

• CHARADA

• SPLOFT

• PULA PIRATA

• TAPA CERTO

• HORA DO RUSH

• IMITA TRIX



Sugestões de
filmes infantis

Moana - Um mar de Aventuras 
O filme Moana, mostra a história de uma jovem que 
deseja conhecer o mundo e seguir seu caminho. Ela 
passa por muitas aventuras e ensina que 
independente de quem você seja, você pode fazer o 
que quiser. 

Alice no País das Maravilhas
Alice é uma menina que tem uma imaginação muito 
fértil e que não sente que se encaixa no lugar onde 
vive. Ela encontra uma passagem para um mundo 
paralelo onde encontra muitas aventuras e descobre 
o tamanho da força que existe em si mesma. 

Divertidamente 
Divertidamente é um ótimo filme da Pixar. Ele foi 
aprovado por psicoterapeutas por tratar de um 
assunto extremamente importante: Os sentimentos! 
Ele ensina que é normal não saber como lidar com 
suas próprias emoções. Ele é maravilhoso. 



Meu Malvado Favorito
Meu Malvado Favorito é extremamente divertido e 
conta que a família é tudo em nossa vida. O amor um 
pelos outros pode mudar o rumo das coisas, tornando 
a vida mais leve quando temos um propósito. 
 
Toy Story 
Toy Story é um clássico do cinema, mostrando a 
história dos brinquedos de um menino e a 
importância da amizade. No filme, eles são retratados 
como pessoas, que têm necessidades de se sentirem 
amados e seguros. 

Valente 
Valente é um lembrete de que ninguém pode impor 
suas expectativas em cima de você. Ele conta a 
história de uma princesa que teve todo o seu futuro 
planejado pela mãe e por isso, luta para conseguir 
sua própria mão em casamento. 



Up: Altas Aventuras
O filme Up mostra que nunca é tarde para seguirmos 
nossos sonhos e que nossos heróis também podem 
nos decepcionar. De forma leve e divertida, o filme 
mostra a história de um senhor que leva sua casa até 
um lugar onde ele e sua mulher sempre sonharam 
conhecer, porém muitas coisas acontecem e mudam 
seus planos. 

Ratatouille
Este filme ensina que independente do que digam, 
sempre siga seus sonhos. O ratinho Remy sonhava 
em ser chef de cozinha, porém, isso parecia um 
sonho impossível até que ele conheceu alguém que 
confiou em suas habilidades e te deu uma chance. 

Procurando Dory
Procurando Dory é ótimo para a judar as crianças a 
entenderem que todos tem suas diferenças e que 
elas precisam ser respeitadas acima de tudo. Ele é 
muito divertido e é ótimo para a família toda. 



Filmes e séries para pais sobre 
família e crianças

Os Irmãos Willoughby
Esse filme traz uma reflexão importante sobre família 
e a importância da família para os filhos. Nesse filme, 
o casal de pais só se preocupava com a vida deles e 
não se importava com os filhos, deixando-os à mercê 
da sorte fazendo com que eles desejem ser órfãos. 
No final do filme, alguns acontecimentos fazem com 
a história mude, fazendo com que a reflexão seja 
inevitável. 

Os Incríveis
Por mais antigo que ele seja, Os Incríveis traz uma 
reflexão sobre mostrar quem você realmente é e 
sobre confiança dentro da família. A união e 
sinceridade dentro de casa é essencial para que uma 
relação seja forte e sólida. 



Lá vem os Pais
Uma comédia com a participação de Adam Sandler, 
o filme “Lá vem os Pais” mostra o esforço do pai da 
noiva para montar o casamento perfeito para ela e 
seu noivo. Isso mostra o quão longe podemos ir por 
nossos filhos, para fazer eles sorrirem sempre. 

Meu Malvado Favorito 
Outro desenho muito importante e que é ótimo para 
refletir sobre a família, é Meu Malvado Favorito. Esse 
filme mostra as mudanças que fazemos em nossa 
vida e em nossos propósitos por amor aos filhos. 



Psicóloga infantil, especialista em Psicologia Clínica 

Analítico-Comportamental, com foco no atendimento 

clínico de crianças e de suas famílias.

Conheça mais acessando:
www.mimoparapaisefilhos.com.br

mimoparapaisefilhos @mimoparapaisefilhos

Nadia
   Favretto

Mimo Para Pais e Filhos




