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O BRASIL DE TODOS NÓS - 2 

 

1. Assista ao vídeo MAPA DO BRINCAR:  

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/regioes.shtml 

2. Acesse o site  

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/regioes.shtml.  

3. Escolha uma região do Brasil para conhecer as brincadeiras dela. Selecione 
a brincadeira de que você mais gostou.  

4. Explique passo a passo a brincadeira selecionada. Se quiser, pode ilustrá-la.  
Não se esqueça de apresentar o cabeçalho, o título, a região brasileira onde 
se brinca e a descrição detalhada.  Ela é parecida com qual brincadeira que 
você já conhece?  

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/regioes.shtml
http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/regioes.shtml


  

5. Se você não tem acesso ao vídeo, escolha uma das brincadeiras a seguir e 
faça os passos 3 e 4.  

 

1) Região Centro-Oeste: Amarelinha  

Jeito de brincar 

O jogo começa com o primeiro participante jogando a pedrinha no número 1. 
Ele deve pular com um só pé os quadrados, e com os dois pés, um em cada número, 
os retângulos. No céu, ele pula com os dois pés juntos. 

Depois, precisa voltar pulando do mesmo jeito e, quando chegar ao quadrado 
2, tem que pegar a pedrinha do quadrado 1 e pular fora. 

Quando a pedrinha estiver em um dos números do retângulo, o número ao 
lado deve ser pulado com um pé só. 

A pedrinha deve ir sendo lançada de número em número e, sempre que for 
apanhada, a pessoa deve pular fora. 

Quando completar todo o jogo, chegando ao céu, o participante deve fazer o 
percurso ao contrário. Para começar, ele deve jogar a pedra, de fora do céu, no 
número 1 e ir pulando até lá para apanhá-la. 

 
 



  

 



  

 

2) Região Nordeste: Ordem 

Jeito de brincar 

A criança tem que jogar a bola na parede e pegá-la de volta sem deixá-la cair 
no chão. A cada rodada, uma pessoa tem que jogar a bola seguindo o que está 
sendo falado pelos outros participantes. Por exemplo: 

"Ordem" - Joga a bola e a segura de volta; 

"Seu lugar" - Joga a bola e a segura sem sair do lugar; 

"Sem rir" - Joga a bola e a pega de volta sem rir; 

"Sem falar" - Joga a bola e a segura sem falar; 

"Sem um pé" - Joga a bola na parede, levanta o pé direito e a segura de volta; 

"Para o outro" - Joga a bola na parede, levanta o pé esquerdo e a segura de volta; 

"Sem uma mão" - Joga a bola e a segura com a mão direita; 

"Para a outra" - Joga a bola e a pega com a mão esquerda; 

"Uma palma" - Joga a bola, bate uma 
palma e a segura de volta; 

"Duas palmas" - Joga a bola, bate duas 
palmas e a segura de volta; 

"Pirueta" - Joga a bola, faz a pirueta e a 
segura de volta; 

"Braço em cruz" - Joga a bola, cruza os 
braços e a segura de volta; 

"Mão na cintura" - Joga a bola, coloca a 
mão na cintura e a segura de volta; 

"Mão na nuca" - Joga a bola, coloca a 
mão na nuca e a segura de volta; 

"Ponto final" - Joga a bola e a segura de 
volta. 

Quem errar passa a bola para o 
colega. 

 

 

 

 

 



  

3) Região Norte: Vizinha 

Jeito de brincar 

Para brincar, duas crianças batem corda 
enquanto a terceira pula. 

Quem pula começa dizendo: "Toc, toc, toc". E 
a dupla que bate corda pergunta: "Quem é?". 

Quem pula é a vizinha, que quer um quilo de 
farinha. Quando ela conseguir o que quer, sai 
da corda, dando vez a outra criança. 

 

Verso 

"Toc, toc, toc 

Quem é? 
Sou eu, a vizinha 
E que você deseja? 
Um quilo de farinha 
Espere aí que vou buscar 
Pode entrar 
Obrigada 
De nada" 

 

4) Região Sudeste: Bentes Altas 

Jeito de brincar 

Para jogar, é preciso pegar uma 
tábua pequena de madeira e parti-la em 
três pedaços. Depois, amarram-se os 
pedaços com arame para fazer uma 
casinha. Cada dupla de jogadores tem 
que ter sua própria casinha. Um deles 
tem que acertar a bola com a mão para 
tentar derrubar a casinha. 

Depois, os participantes precisam 
de uma bola pequena e dois pedaços de 
papelão para serem as pás. A pá será 
usada pela outra dupla para impedir que 
a bola derrube a casinha. Se eles 
conseguirem proteger a casa de 
madeira, devem dar uma volta em torno 



  

das duas casinhas para fazer um ponto. O jogo acaba quando uma das duplas 
conseguir cinco pontos. 

Se um jogador consegue defender a casinha dando uma cabeçada na bola, sua 
dupla ganha os cinco pontos e o jogo termina. Se a dupla que atirou a bola conseguir 
agarrá-la de volta depois que o jogador adversário chutou ou cabeceou, ela ganha a 
partida. 

Quem conseguir derrubar a casinha tem que dizer: "Vitória! Licença para 
dois". E para começar a outra partida é preciso falar "Cabadas para dois!" e pisar em 
cima da pá. 

Quando um jogador chuta a bola com o calcanhar, a dupla ganha dois pontos 
e a partida passa a valer seis. 

 

 

5) Região Sul: Mãe da rua do disco 

Jeito de brincar 

Em um grupo, um participante é 
escolhido para ser o pegador. As outras 
crianças irão fugir dele. 

O pegador fica de costas e diz: 

"Mãe da rua do disco". 

Os outros participantes perguntam: 

"Que disco?". 

O pegador responde com o nome de 
um cantor e de um disco dele. 

Os participantes devem falar o título 
de uma música do cantor mencionado e 
fugir. 

Em seguida, a mãe da rua do disco 
corre atrás dos participantes. 
 

 

 

 

 

 
 


