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Selecione uma criança para representar cada time. 
O jogo consiste em simplesmente descascar e comer 
uma banana. O problema é que uma mão deve fi car 
sempre em suas costas. Quando o líder disser “Já!”, 
as crianças devem tentar descascar a banana do 
melhor jeito possível usando apenas uma mão e seus 
dentes. Quando a banana estiver descascada, eles 
devem comer a banana inteira para vencer. 

Opções de jogo, Dia 1

Opções de jogo, Dia  2
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Jogos

Use três crianças de cada time, as crianças devem ir até o palco e formar uma palavra de três letras usando o corpo. Pode haver várias 
rodadas, e cada partida terá o tempo marcado com relógio.

Quando o líder disser já, ele sussurra a primeira palavra para um time e, sem falar, eles formam a palavra com seus corpos. Somente as 
pessoas daquele grupo devem tentar adivinhar. Quando eles acertarem, o relógio para e o líder anota quantos segundos levou para o time 
acertar a palavra.

Se seus times forem de meninos contra meninas, as meninas, por exemplo, recebem uma palavra, e três delas formam a palavra com o 
corpo, enquanto as outras meninas tentam adivinhar. Se os meninos tentarem adivinhar, eles vão acabar ajudando as meninas a vencer. 
Algumas sugestões de palavras com três letras são: cão, sol, bom, mau, sim, não, etc.

Convide ao palco uma criança de cada time. Prepare comidas diferentes com diferentes sabores e 
texturas. Esconda a comida de todos, e vende os dois alunos no palco. Traga uma comida de cada vez 

para os alunos provarem e identifi carem. Diga para os outros alunos não contarem o que eles estão vendo, para deixar o jogo mais 
difícil. (Não deixe a turma dizer as respostas!) Cada aluno só terá uma chance de responder, e apenas 10 segundos para se decidir. 
Tenha guardanapos ou toalhas disponíveis para limpar qualquer sujeira que possa acontecer. Permita que vários alunos brinquem. O 
time que identifi car corretamente mais comidas vence. 

Forme uma Palavra

Teste de Sabor

Revezamento Aquático Corrida de Comida de Banana
Use três crianças para cada time, formando uma linha. No 
outro lado da sala coloque uma jarra de água para cada time. 
Dê um canudo para cada participante. O aluno corre até a mesa 
e começa a tomar sua água com o canudo até que o líder sopre 
o apito. Ele então corre de volta e outro membro do time corre e 
continua a tomar a água. O time vencedor será aquele que tiver 
menos água quando o tempo acabar (Ou aquele que terminar a 
água primeiro).
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O líder prepara antecipadamente uma lista de efeitos sonoros: 
1. Tosse. 2. Soluço. 3. Arroto. 4. Espirro. 5. Bater palmas. 6. Bocejo. 7. Risada. 8. Batida de pé. 9. Limpar a garganta.
Faça uma linha com seis jogadores, três de cada time, alternando-os. Os jogadores devem copiar todos os sons que você tocar, na ordem 
que você tocar. Toque o primeiro som da lista. Um a um, cada aluno deve fazer aquele som individualmente. Então toque o primeiro e o 
segundo som, e todos os jogadores devem fazer estes sons também. Depois, adicione o terceiro som, e assim por diante. Se um jogador não 
conseguir imitar, lembrar ou fi zer o som na ordem errada, ele está fora. Continue adicionando sons até sobrar apenas um jogador. Seu time 
é o vencedor!

Duas crianças participam, sendo uma de cada time. Elas fi cam sobre um pedaço de madeira (de 15 cm x 40cm). O objetivo é derrubar o outro 
jogador da plataforma usando um espaguete de piscina como se fosse uma espada, sem acertar a outra pessoa na cabeça.
O jogador perde quando um dos pés dele toca o chão. O outro jogador deve manter o equilíbrio para ganhar. Não ponha a madeira muito 
alta, para que ninguém se machuque. Se necessário, substitua o espaguete de piscina por outros objetos macios que não sejam perigosos.

Enrole fi ta adesiva (a parte grudenta para fora) ao redor da testa e do queixo de uma pessoa de cada 
time. Espalhe tiras de papel sobra uma mesa. Os jogadores devem colocar as mãos nas costas e fi car 

de frente para a mesa e para o resto do grupo. Quando você disser “Já”, os jogadores rolam suas cabeças na mesa, tentando grudar o maior 
número de tiras de papel possível. O jogador com mais tiras depois de um minuto, vence.
(Se a criança tiver cabelo comprido, prenda-o para trás antes de aplicar a fi ta para evitar complicações).

Esse é um jogo simples onde cada time usa seis crianças para formar uma pirâmide o mais rápido possível. (Três jogadores formam a base, 
ajoelhados no chão, de frente para o grupo. As próximas crianças ajoelham-se sobre as costas das que já estavam ajoelhadas, e a menor delas 
sobe e ajoelha-se no topo.).
O primeiro time a completar a pirâmide vence!

Opções de jogo, Dia 3

Opções de jogo, Dia 4

Efeitos Sonoros Engraçados

Luta de Espaguete

Cabeça grudenta

Faça uma Pirâmide
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A ideia deste jogo é fazer os times competirem para ver quem consegue acertar mais marshmallows em um copo na testa de um dos 
membros do seu time. Quanto maior a sujeira, mais divertido será!
Coloque uma escada ou cadeira em frente, com duas crianças segurando-a para ela fi car fi rme. Cada time precisará de cinco crianças, e 
apenas uma vai por vez, sempre sobre a supervisão de alguém. Duas crianças (ou adultos líderes) deitam no chão em frente à escada, cabeça 
com cabeça. Proteja a roupa das crianças fazendo um buraco em um saco de lixo, para a eles usarem como uma camisa. Também seria bom 
que cada criança usasse um óculos de proteção. Ponha marshmallows e calda de chocolate em quantidades iguais em dois recipientes.
Uma das crianças sobe na escada com os marshmallows. Duas crianças seguram a escada e outras duas deitam no chão, segurando o copo 
em suas testas. Quando o líder diz “Já!”, a criança no topo da escada tenta acertar os marshmallows mergulhados na calda de chocolate 
o mais rápido possível, até seus 60 segundos acabarem. No fi nal, conte os marshmallows no copo. Marshmallows comidos não contam! 
Depois de um time terminar, prepare o segundo time. O time que tiver mais marshmallows no copo vence!

Duas crianças de cada time devem decorar um bolo o mais rápido possível. Prepare previamente 
dois bolos sem cobertura. Forneça aventais, a cobertura, facas, alguns confeitos e outras coisas para 

decorar o bolo. Quando o líder disser “Já”, as crianças vestem os aventais, colocam a cobertura, os confeitos, e cortam um pedacinho para 
comer. O time mais rápido, ganha. Como bônus, tenha bolo sufi ciente para todas as crianças se deliciarem ao fi nal da sua EBF!

Opções de jogo, Dia 5

Arremesso de Marshmallow

Decorando o Bolo
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