
Brincadeiras de pega-pega

Pega-pega aranha Gato e o rato Pique-robô

Rio Vermelho Gato e rato 2 Barra manteiga

Vampiro, que horas são? Gato e ratos Pega-pega abraço

Pato pato ganço Gelinho, gelão Pega-pega morceguinho morcegão

Pega pega estátua Gruda gruda Pega-pega arrastão

Mamba Mãe da rua do disco Pega-pega rabo de gato

Pique cadeira Mão chocolate Pega-pega cada macaco no seu galho

Pique-velociraptor Mãe da rua Pega-pega troquem de lugar

Pula-pula Mamãe galinha Cabra-cega

Rouba rabo Mamãe musical Cabra-cega  mentirosa

Sarminha Marco polo Cabra-cegueta

Stop de chão Menino pega menina Caçadores e fugitivos

Tica-gelo Pega-pega raposa Cada macaco no seu galho

Tica -repa Pega-pega tartaranha Camaleão

Toca o disco Pega-pega vela Cobra -cega

Trisca na árvore Pegador de minhoquinha Correntinha

Tubarão Picula Dente do vovô

Vendedores de frutas Pique alto Derrete manteiga

Duro ou mole Pique de cores Pique-zumbi

Encantado Pique gripe suina Pira

Estoura boiada Negrinhos da Africa Pira na água

Galinha e pintinho Nunca dois Pega-pega da onça e o galo

Acorda, Leão O rei e o ladrão Pega-pega espelho

Acorda, sr. Urso Pega-pega o mico Pega-pega fruta

Americano Pega chiclete Pega-pega fruta 2

Buldogue Pega-cocorô Pega-pega pé de xote

Pique-cola Pega-pega bruxa Pega-pega no Egito

Pique-pega1 Paga-pega cobra Pega-pega congela

Pique-pega2 Pique-pega do pânico Pega-pega corrente

Pique=pega do saci Pega-pega rabo de gato Polícia e ladrão

Mamãe polenta Pega corrente A lanterna

Agachado Pique árvore Pisa na sombra

Pega pega ao contrário A cadeia Não se mexa

Atravessando Passa-passa Pega-pega saltador

Pega-pega-aranha Pique flutuante Pega-pega-cor

Pega-pega morto Pega-pega gavião e a galinha Pega pega vira bicho
Pega-Pega (barata, manja, pegar, pegador, pique-pega, pira, salva)Pega-pega troquem de lugar Pique fruta

Polícia e ladrão Toca lagartixa Pega-pega nunca três

Pega-pega capitão do mato

FONTE: WISE, Debra. O grande livro dos jogos e brincadeiras infantis; tradução de Silvia Mariângela Spada. – 

São Paulo: Madras, 2005

http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pega

http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pega
Asus v3
Highlight
Pega-pega aranhaOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Todos os participantes são aranhas e, por isso, devem andar imitando as aranhas -com as mãos fazendo também as vezes de pés.No grupo, um é escolhido para ser o pegador, e os outros todos são os fugitivos.Se o pegador-aranha pegar o fugitivo-aranha, este passa a ser um pegador também. Assim, ao longo da brincadeira, surgem vários pegadores.Ganha quem for o último a ser capturado.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

Asus v3
Highlight
Rio VermelhoPrimeiro te que desenhar ondas do rio no chão, depois tem que sortear o pegador, que fica no meio do ria.Todas as outras crianças ficam na margem do rio.As crianças começam falando: “Queremos atravessar o rio vermelho”.Pegador: “Só uma cor”.Crianças: “Qual cor?”O pegador escolhe uma cor e quem tiver com essa cor, pode atravessar andando. Quem não estiver com essa cor precisa atravessar correndo para não ser pego.Quem for pego será o próximo pegador.Disponível em: http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015

Asus v3
Highlight
Vampiro que horas são?Primeiro precisa sortear quem será o vampiro, que é o pegador. O vampiro precisa ficar longe das crianças e de costas para todo mundo.As crianças perguntam: !Vampiro que horas são?”,E o vampiro fala o número de uma hora. As crianças tem de dar o número de passos correspondente à hora. Quando ele falar “Meia noite”, todo mundo corre e quem for pego, será o próximo vampiro.Disponível em: http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 09 d e dezembro de 2015.

Asus v3
Highlight
Pato, pato, pato , gançoAs crianças têm de sentar na roda e depois precisa sortear quem vai fazer p pato, pato, ganço.Uma criança coloca a mão na cabeça das outras crianças e fala “Pato, pato, pato...”.Quando a criança fala “ganço”, tem que correr. Quem foi pego tem que fazer rebola chuchu no meio da roda.Se não for pego, tem que sentar no lugar do outro e a outra criança faz pato, pato, ganço.Disponível em:http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 09 de dezembro de 2015.

Asus v3
Highlight
Pega-pega estátuaMaterial: nenhumFormação: jogadores dispostos num círculo em pé.Desenvolvimento: a brincadeira se inicia com a escolha de quem vai ser pegador. Para proceder à escolha o coordenador usa as cores da roupa dos participantes como forma de seleção. Inicia com uma cor, exemplo a cor branca. Depois vai variando as cores, até que todos tenham participado da brincadeira. Definidos os grupos de "caçadores" e "fugitivos" aos poucos as variantes vão sendo desenvolvidas:quem for pego vira estátua;quem for pego vira estátua e pode ser salvo da posição através de um toque de outro colega que não foi pego;criar áreas de refúgio (ferrolhos) onde não é permitido perseguir nem pegar;criar posições corporais que sirvam de ferrolhos. EX: quem estiver de quatro não pode ser pego, etc. Finalização: a brincadeira termina quando o interesse dos participantes acabar.Comentários (objetivos): desenvolver a agilidade e a organização espacialDisponível em: http://www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar/jogos/pegapega.htmlAcesso em 23 de junho de 2016

57479
Comentário do texto
MambaTem que sortear um pegador, que será o mamba.Quem o pegador pegar, tem que dar a mão.O pegador tem que pegar todas as crianças, que entram na mamba até ela ficar bem grande.Não pode soltar a mão e quem não é pegador não pode puxar pro outro lado, nem pegar.Quando o pegador está correndo, todo mundo tem que correr com ele.O último a ser pego é a mamba na próxima vez.Curiosidade: Mamba é o nome de uma cobra que vive na África. É a cobra mais venenosa do mundo.Disponível em: http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-cadeiraJeito de brincarO grupo decide quem será o pegador. Os outros participantes correm.Quem for pego vira uma cadeira: ou seja, faz pose de cadeira (fica de quatro).Para ser salvo, outro participante tem que sentar na cadeira. Ganha a brincadeira quem não for pego.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/496-pique-cadeiraAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-velociraptorJeito de brincarO grupo decide quem é o velociraptor (o pegador) e o local que será o pique (uma árvore, um banco etc.).O velociraptor corre atrás dos mutantes (os fugitivos) na brincadeira.Quem for pego pelo velociraptor passa a ser o novo pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/503-pique-velociraptorAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pula-pulaJeito de brincarO grupo escolhe um pegador, e os outros participantes têm que ficar agachados em volta dele.As crianças agachadas devem gritar "pulei" e saltar aleatoriamente.O pegador tenta pegá-las enquanto ainda estiverem pulando, antes que se agachem de novo.O objetivo do pegador é pegar o maior número de participantes.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/508-pula-pulaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Rouba raboJeito de brincarPara a brincadeira começar, é necessário ter uma fita para cada participante. As fitas devem ser colocadas na parte de trás da calça, como se fosse um rabo.O objetivo da brincadeira é roubar os rabos dos outros participantes, juntando a maior quantidade possível.Quem perder o rabo senta no canto da quadra e só volta à brincadeira caso ganhe um novo rabo de outro participante.Vence quem conseguir mais rabos no final.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/510-rouba-raboAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
SarminhaJeito de brincarPara brincar, os participantes precisam de uma bola.O grupo escolhe quem será o sarminha, que é o jogador que ficará com a bola e que, com ela, terá de acertar os outros participantes.Aquele que for acertado vira o novo sarminha.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/511-sarminhaAcesso em 10 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Stop de chãoJeito de brincarO grupo desenha no chão uma flor de cinco pétalas (ou mais) e, no miolo (centro), escreve a palavra "stop" (parar, em inglês).Um jogador é escolhido para ser o pegador e ficar no centro de uma roda.Ele tem que falar o nome de alguma criança que está na brincadeira. Quando isso acontecer, os outros participantes têm que sair correndo.Na mesma hora, o pegador tem que pisar no meio da flor e gritar "stop", e todas as outras crianças têm que parar de correr.O pegador dá três passos. Se ele conseguir pegar alguém, a criança capturada vira o novo pegador.Se não, ela vai ter que repetir o nome de outro participante e recomeçar a brincadeira.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/512-stop-de-chaoAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Tica-geloJeito de brincarUma das crianças é escolhida para ser o tica (pegador), e outra, para descongelar.Quando um participante é "ticado" (tocado pelo tica), ele não pode se mexer até que a pessoa escolhida para descongelar toque nele.Quem se mexer sai da brincadeira.O participante escolhido para descongelar também deve fugir do tica, pois, se for congelado, não poderá descongelar os outros.Se isso acontecer, as pessoas só podem se mexer depois que o tica congelar todos. Aí ele ganha a brincadeira. Se não, ganha quem não for ticado.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/513-tica-geloAcesso em 10 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Tica-trepaJeito de brincarUm dos participantes é escolhido para ser o tica (pegador). As outras crianças devem correr do tica e não podem ser pegas quando estão no alto --em uma calçada, árvore ou cadeira, por exemplo.Se uma das crianças for "ticada" (pega pelo tica) enquanto estiver no chão, ela vira o novo tica.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/514-tica-trepaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Toca o discoJeito de brincarAs crianças escolhem quem será o pegador.Duas marcações são feitas na quadra (ou rua ou campo). O pegador fica entre as duas marcas. Os outros brincantes ficam atrás de uma dessas marcas.O pegador diz: "Vocês vão cantar uma música do..." e fala o nome de um (a) cantor (a).Quem souber uma música do cantor tem que passar, cantando a música, para a outra marcação. Não vale fingir que está cantando a música. E tem que passar sem ser pego.Se for pego, fica no centro, ajudando o pegador.E assim continua a brincadeira, cada hora falando um(a) cantor(a) diferente, até que sobre só uma pessoa, que será a campeã.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/515-toca-o-discoAcesso em 10 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Trisca na árvoreJeito de brincarA brincadeira deve ser feita em uma árvore bem grande, cheia de galhos grossos e resistentes.A turma escolhe quem será o pegador e define onde será o pique (área de descanso, onde ninguém pode ser pego). O pique pode ser num dos galhos ou no chão, por exemplo.Todos devem subir bem rapidamente na árvore, espalhando-se pelos galhos.O pegador tem que correr atrás dos outros participantes.Quem for pego vira o novo pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/516-trisca-na-arvoreAcesso em 10 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
TubarãoJeito de brincarA brincadeira acontece em uma piscina dividida ao meio. De um lado fica a criança escolhida para ser o tubarão. Do outro, ficam as outras crianças.As crianças têm que ficar passando para o outro lado da piscina sem que o tubarão as pegue.Quem conseguir cruzar a piscina e encostar do outro lado não pode mais ser pego pelo tubarão.O primeiro que for pego vira o tubarão.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/517-tubaraoAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Duro ou moleOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Em um grupo, um participante é escolhido para ser o pegador. Os demais são os fugitivos.Quem for pego fica “duro” (parado, sem se mexer). Os outros participantes do grupo devem escapar do pegador e amolecer (tocar) os participantes que estão “duros” (parados), para que eles possam voltar à brincadeira.Quem for pego mais de três vezes é o novo pegador.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
EncantadoOrigem: Cuiabá (MT)Jeito de brincar:Um participante é escolhido para fazer o papel do encantador (pegador). Pode haver dois encantadores na brincadeira.Todos os participantes saem correndo. O objetivo do encantador é tocar a cabeça dos participantes.Quando ele consegue grita: “Encantado!”.Aquele que for tocado na cabeça deve ficar parado. Os outros colegas devem desfazer o encantamento. Aquele que conseguir deve gritar: “Desencantado!”.A brincadeira prossegue até que todas as crianças sejam “encantadas”.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Estoura boiadaOrigem: Tanabi (SP)Jeito de brincar:O pegador fica no meio da rua. Os fugitivos ficam na calçada.O pegador fala o nome de alguma criança, que deve tentar passar por ele sem ser pega. Se for pega, ela fica na rua com o pegador e o ajuda a pegar os outros participantes. Se a criança conseguir passar, deve gritar da outra calçada: “Estoura a boiada!”.Então todos os fugitivos devem tentar passar pelo pegador.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Galinha e pintinhosOrigem: Guará (SP)Jeito de brincar:Para brincar, será preciso um espaço como um campo ou uma quadra de esportes. O grupo se divide entre uma galinha, uma raposa e vários pintinhos.Em extremidades opostas do campo, marcam-se dois piques. Em um lado, algumas crianças representam os pintinhos. No outro lado do campo, está a galinha. E, no meio, fica a raposa.Para começar, a galinha chama os pintinhos: “Venham cá, meus pintinhos, venham para o ninho!”.Os pintinhos têm medo da raposa, mas a galinha insiste para que seus filhinhos voltem para o ninho. Então, os pintinhos correm em direção ao ninho, e a raposa tenta pegar o maior número de filhotes que conseguir.Quando todos os pintinhos forem pegos, a brincadeira recomeça, com a escolha de outra raposa e de outra galinha.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Acorda, leãoOrigem: Belo Horizonte (MG)Jeito de brincar:O grupo define quem será o leão, que é o pegador da brincadeira. Todas as crianças têm uma toca, que pode ser debaixo de uma cadeira, de um travesseiro, de uma cama etc.O leão está dormindo, e os participantes vão acordá-lo dizendo: “Acorda, leão!”. Ele levará um susto e sairá correndo atrás de quem o acordou.Se o participante for pego, ele ficará preso na toca do leão. O objetivo é contar quantos jogadores o leão prendeu em sua toca.Ganha quem for para a sua toca sem ser pego pelo leão.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em: 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Acorda, Sr. UrsoOrigem: Santana de Parnaíba (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Uma criança é escolhida para ser o urso (o pegador) e ficar deitada no meio da rua ou da quadra. Os outros participantes devem chegar bem perto do urso, quietinhos, contar até três e gritar:“Acorda, senhor  urso!”.Em seguida, todos saem correndo. O urso levanta para tentar pegar quantos participantes conseguir. Só não pode pegar quem chegar ao outro lado da rua. Quem for pego vira pegador também.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
AmericanoOrigem: São Paulo (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Em um grupo, um participante é escolhido para ser o pegador.As crianças se espalham, e o pegador corre atrás delas. Quem for pego deve ficar “duro” (parado).O participante só fica “duro” se o pegador encostar quatro vezes nele.Para o jogador ficar mole e voltar à brincadeira, alguém precisa passar entre as suas pernas.No final, quem estiver correndo atrás dos outros escolhe o pegador da brincadeira seguinte.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
BuldogueOrigem: São Paulo (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:A turma estipula quem será o pegador e os locais que serão os piques, e os participantes ficam parados ali.O pegador fica no meio do grupo e grita:“Buldogue!”Esse é o sinal para que todos os participantes saiam de um pique e tentem alcançar outro. A primeira pessoa que for pega vira o próximo pegador.A partir desse pegador, todos que forem pegos formam uma família (reúnem-se em grupo), ajudando a pegar os outros fugitivos. Quando sobrarem apenas três participantes, quem não for pego e chegar ao pique ganha uma vida.Quando tentar correr novamente, todos perguntam:“Gasta a vida ou não gasta?”Se ela responder “gasto”, ela continua no pique e tenta passar de novo. Se conseguir, ganha mais uma vida. Ela pode acumular no máximo cinco vidas.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 9 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-colaJeito de brincarUma das crianças é escolhida como pegador e corre atrás das outras do grupo.Se pegar um dos participantes, ele fica parado, como se estivesse colado.Se outra criança encostar naquela que está colada, ela descola e volta para brincadeira.Se uma criança for colada três vezes, passa a ser o pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/497-pique-colaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-pega 1Jeito de brincarOs participantes escolhem um pegador. Os fugitivos ficam espalhados.Para começar, o pegador canta:"Bate folhinha de abacateNinguém me rebate".Depois de cantar a música, ele bate três vezes no coração com os braços cruzados e começa a correr.Todos os outros fogem. Quem for pego passa a ser o pegador.E o grupo segue brincando.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/498-pique-pega-1Acesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-pega 2Jeito de brincarO grupo escolhe quem será o pegador tirando zerinho ou um (ou dois ou um; confira na categoria fórmula de escolha). Depois, os dois últimos participantes tiram par ou ímpar: quem perder será o pegador.Um lugar é escolhido para ser o pique, onde os participantes podem parar e descansar um pouco sem serem pegos. O pique pode ser uma árvore, uma calçada, um portão.Todos correm para fugir do pegador.Se o pegador encostar em alguém, esse participante passa a ser o pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/499-pique-pega-2Acesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-pega do SaciJeito de brincarO grupo escolhe quem será o pegador. Os outros participantes fogem, saltando com um pé só, como Sacis.Quem colocar os dois pés no chão para descansar pode ser pego.O Saci que é pego vira automaticamente o novo pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/501-pique-pega-do-saciacesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Mamãe polentaOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Uma criança do grupo é escolhida para ser a mamãe, e os outros participantes são os filhos.A mãe faz polenta e deixa esfriar enquanto vai à missa.Enquanto a mãe está rezando, as crianças pegam a chave da mão dela e vão para casa comer polenta.Quando a mãe volta para casa, ela fala:“Cadê a polenta que estava aqui?”.As crianças respondem:“O gato comeu”.A mãe pergunta:“Cadê o gato?”.As crianças respondem:“Tá em cima do telhado”.A mãe questiona:“Como eu faço pra pegar ele?”.As crianças respondem:“Pega a escada”.A mãe volta a perguntar:“E se eu cair?”.As crianças respondem:“Benfeito-feito!”.Quando as crianças falam benfeito-feito, a mamãe sai correndo atrás delas.A primeira criança que for pega vira a mãe polenta -e a brincadeira começa outra vez.Disponível em : http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
AgachadoAgachado é igual ao Pega-pega padrão, só que o jogador que estiver agachado (de cócoras com os joelhos dobrados e o bumbum perto do chão) está a salvo da captura e o “pegador” deve ficar a cerca de 1,5 metro de distância pelo menos. Mas se um jogador agachado permanecer na posição por mais tempo que a contagem de três, ele é considerado capturado e se torna o novo “pegador”Disponível em:http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Pega-pega ao contrárioO Pega-pega ao contrário é mais adequado para crianças de pelo menos 5 anos, e é igual ao Pega-pega padrão, só que todos, incluindo o “pegador”, correm de costas! Para que o jogo fique ainda mais desafiador, pode-se exigir que cada “pegador” que substituir o primeiro fique com a mão no lugar do corpo, onde foi tocado quando foi apanhado.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pega.Acesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
AtravessandoNesta versão cooperativa de Pega-pega, o “pegador” começa o jogo dizendo em voz alta o nome de outro jogador e correndo em sua perseguição. O “pegador” continua perseguindo somente esse jogador até que outro atravesse no meio de ambos. Os jogadores devem trabalhar juntos para tentar ajudar uns aos outros a salvar-se do “pegador”.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega aranhaTem que sortear um pegador.O pegador tem que andar igual uma aranha.Quem for pego, vira aranha e ajuda o pegador.A brincadeira acaba quando todo mundo vira aranha.Disponível em: http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega mortoPrimeiro tem que sortear o pegador. Quem for pego deita no chão e finge de morto.As crianças que não são pegas podem salvar quem está morto, colocando a mão em qualquer lugar do corpo.Não vale pegar quem está morto ou está salvando.Depois de um tempo pode sortear outro pegadorDisponível em:http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 201

57479
Comentário do texto
Há vários tipos de pega-pega. O mais comum é aqueleem que alguém é sorteado para ser o pegador ouperseguidor.Ele tem de correr atrás dos outros até conseguir pegaralguém, que será o próximo pegador.Para se salvar, você tem de correr e bater no lugar quefoi escolhido para ser o pique.Outro tipo de pega-pega é o pega-pega - congelou.Quem for pego tem que ficar parado, congelado, até ser salvo ou descongelado por um doscompanheiros para voltar à brincadeira.O pega-cocorô é uma variação em que, em vez de correr para bater no pique, você precisa seabaixar para ser salvo. Disponível em: https://jucienebertoldo.files.wordpress.com/2014/03/cartilha-das-brincadeiras.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Polícia e ladrãoJeito de brincarA turma é dividida em dois grupos: o da polícia e o dos ladrões.Para escolher como o grupo será dividido, dois participantes tiram o pô (ou joquempô). Quem ganha escolhe um participante. E segue assim até que as duas equipes sejam formadas, com o mesmo número de integrantes.Com os grupos formados, uma pessoa de cada equipe tira pô novamente para saber quem será polícia e quem será ladrão.Se o time que ganhou escolher ser ladrão, todos devem correr. Se optar por ser polícia, deve contar até dez e correr para pegar os outros participantes.Disponível em:http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/507-policia-e-ladraoAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Capitão do matoOrganização: Os alunos distribuidos pelo espaço. Será selecionado um ou mais pegadores,os demais deverão figir.Desenvolvimento: Ao sinal do professor os alunos deverão fugir dos pegadores, haverá um espaço restrito, chamado de quilombo que será o pique, onde o aluno não poderá ser capturado. Os aluno capturados deverão ficar sentados esperando ser salvos.Os alunos não capturados poderão salvar os capturados executando um dos movimentos da capoeira em frente ao capturado que será salvo.Os movimentos executados deverão ser previamente combinados.-Uma variação pode ser que quando os alunos forem para o quilombo, o espaço deva ser restrito para abrigar poucos e os que ficarão no quilombo, deverá ficar cantando uma música de capoeira.

57479
Comentário do texto
Gato e rato 1Origem: Canuanã (TO)Jeito de brincar:Os jogadores escolhem uma criança para ser o gato e a outra para ser o rato. Os demais participantes formam uma roda na qual duas crianças devem ficar de costas (uma é a porta, e a outra é o relógio). O rato fica do lado de dentro da roda, e o gato, do lado de fora. Todos devem perguntar:“Que horas são?”O relógio diz as horas, e a roda gira contando em voz alta o número escolhido. Quando a contagem terminar, todos da roda levantam os braços, e o rato começa a fugir do gato, entrando e saindo da roda por baixo dos braços. Se o rato for pego, ele sairá da brincadeira e outras crianças devem ser escolhidas para serem gato e rato.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Gato e rato 2Origem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:O gato e o rato são escolhidos entre os participantes. Os demais sentam com as pernas esticadas.O gato corre atrás do rato para pegá-lo.Caso o gato consiga pegar o rato, ele vira gato e recomeça a brincadeira.Quando o rato se cansar de correr sem ser alcançado pelo gato, ele pode pular a perna de um dos participantes sentados e sentar no seu lugar.O participante que estava sentado se levanta e vira o rato que será perseguido pelo gato.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Gato e ratosOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Uma criança é o gato, e as outras são os ratos. São desenhadas duas linhas no chão. Os ratos ficam atrás de uma linha, e o gato, atrás da outra. Os ratos perguntam para o gato:“Que horas são?”.O gato responde as horas da forma que ele quiser. Se o gato falar uma hora, os ratos têm que andar um passo. Se o gato falar outros números, os ratos dão passos referentes ao número dito pelo gato. Quando o gato disser “dez horas”, todos os ratos devem correr para não serem capturados pelo gato. O gato só pode pegar até dois ratos, que viram gatos e o ajudam a capturar mais ratos. Os ratos que não foram pegos continuam perguntando as horas, até que todos sejam pegos de novo.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Gelinho, gelãoOrigem: Estrela do Sul (MG)Jeito de brincar:Escolhido pelo grupo, o pegador tem que pegar três vezes os adversários.Quando pegar, tem que falar:“Gelinho ou gelão”. Se falar gelinho, o participante fica agachado. Para ser salvo, alguém deve pular por cima dele. Se o pegador falar gelão, a criança fica de pé, com as pernas abertas. Para ser salva, alguém deve passar por entre as pernas dela.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Gruda-grudaOrigem: Itajobi (SP)Jeito de brincar:O grupo escolhe um casal de pegadores, que ficará de olhos vendados. Todos os participantes correm.O casal precisa pegar dois fugitivos. O par que for pego vira pegador.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Mãe da rua do discoOrigem: Londrina (PR)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.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Mamãe chocolateOrigem: Sabará (MG)Jeito de brincar:O grupo escolhe quem será a mãe. Depois, combina onde será o armário e o que será a chave. A brincadeira começa quando a mãe leva seus filhos para passear. No meio do caminho, um dos filhos pega a chave. Todos os irmãos vão até o armário e comem todo o chocolate. Quando a mãe chega em casa, ela diz: “Cadê o chocolate que estava aqui?”.Os filhos respondem: “Tá na prateleira de cima”.Ela fala: “Mas é muito alto”.E eles:“Sobe na escada”.Ela diz:“Eu vou cair”.E eles falam:“Benfeito!”.Em seguida, todos saem correndo.Aquele que a mãe pegar primeiro ficará no lugar dela na próxima rodada da brincadeira.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Mamãe da ruaOrigem: Campinas (SP)Jeito de brincar:Os participantes sorteiam quem será a mamãe da rua. Depois são formados dois grupos. Cada grupo fica em uma das extremidades de uma quadra, de um campo ou da rua.A mamãe da rua se posiciona no meio, entre os dois grupos. Ela precisa correr e pegar quem cruza a quadra, de um lado para o outro, pulando em um pé só.Quem ela conseguir pegar, passa a ser a mamãe da rua.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Mamãe galinhaOrigem: Miguel Pereira (RJ)Jeito de brincar:A turma escolhe quem é a raposa e quem é a galinha. Os demais participantes são pintinhos. O objetivo da brincadeira é fugir da raposa.Os pintinhos ficam espalhados e longe da galinha.A mamãe chama os filhotes assim:“Meus pintinhos, venham cá!”.Eles respondem: “Temos medo da raposa!”.Ela diz:“A raposa não faz mal!”.E eles dizem:“Faz sim!”.A galinha pergunta:“Vocês querem feijoada?”.Eles respondem:“Não!”.Ela pergunta:“Vocês querem sorvete?”.E eles respondem:“Não!”.E, finalmente, ela pergunta:“Vocês querem milho?”.Eles, então, respondem:“Sim!”.Nesse momento, todos correm em direção à galinha. A raposa surge para levar para a toca quem ela conseguir pegar.A brincadeira termina quando todos os pintinhos estiverem presos.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Mamãe musicalOrigem: Fernandópolis (SP)Jeito de brincar:O pegador fica no meio da rua, e as outras crianças ficam na calçada.Quem está no meio da rua fala o nome de um cantor. Por exemplo: Michael Jackson. Os outros brincantes têm que tentar passar para o outro lado da rua, mas só podem passar cantando uma música do cantor mencionado. Aquele que não cantar pode ser pego depois que o pegador contar até dez.Se alguma criança não passar, o pegador pode invadir a calçada para tentar pegá-la.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Marco PoloOrigem: João Pessoa (PB)Jeito de brincar:Essa brincadeira é feita no rio ou na piscina.Os participantes definem quem será o pegador, e todas as crianças devem estar dentro da água. O pegador gira com os olhos fechados contando até dez. Quando termina, grita:“Marco!”.Os outros respondem:“Polo!”.O pegador, ainda de olhos fechados, tenta adivinhar onde estão os outros participantes e tentar pegar um deles. O participante que for pego tem que dizer: “Miau”.O pegador, então, tenta adivinhar quem ele pegou. Se adivinhar, quem foi pego vira o novo pegador. Se uma das pessoas sair da água, os outros gritam: “Peixinho fora d'água” -e essa pessoa tem que ficar no lugar do pegador.  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Menino pega meninaOrigem: Aracruz (ES)Jeito de brincar:As crianças se dividem em dois grupos: um de meninas e outro de meninos. Cada grupo deve ter cinco ou mais participantes. Os grupos decidem quem começa a brincadeira e será pegador: meninos ou meninas.Quem for pego vai para a prisão (um local determinado na quadra ou rua). Para sair da prisão, é preciso que alguém livre salve o colega (toque nele).Quando todos forem pegos, a brincadeira recomeça, invertendo os pegadores.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Pega-pega raposaJeito de brincarOs participantes são divididos em dois grupos: raposas e galinhas.As raposas correm atrás das galinhas.Quando uma galinha é pega, vai para o centro da quadra e tem que chocar.A galinha que está chocando pode ser salva quando outra fugitiva parar na frente dela e imitá-la.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/488-pega-pega-raposaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega tartaranhaJeito de brincarTodos os participantes estão de olhos fechados, menos um, que escolhe três crianças: uma para ser anjo, outra para ser inseticida e uma para ser pegador (ninguém sabe quem é quem).Quando o pegador pegar algum participante, essa pessoa deve deitar de costas no chão e fingir que é uma tartaruga atrapalhada.Para salvar a tartaruga, os participantes devem encostar a cabeça nas laterais do corpo da tartaruga.Quando é salvo, o participante deve virar uma aranha: ficar com a barriga para cima e com os dois pés e as duas mãos apoiadas no chão (fazendo ponte).Quando alguém se transforma em aranha, o inseticida entra em ação, paralisando a aranha por 15 segundos. Aí aparece o anjo para salvar a aranha, colocando a mão em cima de sua cabeça.O anjo, o inseticida e o pegador podem ser pegos pelas aranhas.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/489-pega-pega-tartaranhaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega velaJeito de brincarO grupo escolhe uma pessoa para ser o pegador.Quem for pego fica parado com as mãos juntas sobre a cabeça, imitando uma vela.Para ser salvo e voltar à brincadeira, um dos participantes que estiver livre precisa assoprar a vela (as mãos sobre a cabeça) do colega pego.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/490-pega-pega-velaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pegador de minhoquinhaJeito de brincarOs participantes escolhem quem será o pegador da brincadeira.Todas as crianças, inclusive o pegador, devem se movimentar rastejando igual a uma minhoca.Quem for pego primeiro vira o novo pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/491-pegador-de-minhoquinhaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
PiculaJeito de brincarOs participantes escolhem o pegador pelo zero ou um (confira a categoria fórmulas de escolha).Todos se espalham e correm para fugir do pegador.Cada pessoa que for pega tem que ficar parada no lugar.O fugitivo fica a salvo na cabana (pique).O pegador fala: "Reloginho".E o participante que estiver na cabana tem de sair correndo.Quando o último participante for pego, vira o pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/492-piculaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique altoJeito de brincarOs participantes escolhem o pegador pelo zero ou um (confira na categoria fórmulas de escolha).Todos se espalham e correm para fugir do pegador.Cada pessoa que for pega tem que ficar parada no lugar.O fugitivo fica a salvo na cabana (pique).O pegador fala: "Reloginho".E o participante que estiver na cabana tem de sair correndo.Quando o último participante for pego, vira o pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/493-pique-altoAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique de coresJeito de brincarO grupo define quem será o pegador.Ele escolhe uma cor e grita para os outros. Por exemplo: "Azul!".Todos devem sair correndo e tocar a cor que foi pedida. Quem conseguir tocar a cor não pode mais ser pego.Caso o pegador consiga capturar uma das crianças antes de ela encostar na cor, ela vira o novo pegador e deve escolher outra cor para que a brincadeira continue.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/494-pique-de-coresAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-gripe suínaJeito de brincarO grupo escolhe quem será o pegador, e todos os outros participantes saem correndo.Quando pega alguém, o pegador diz: "Atchim!".Quem é pego vira o novo pegador --e a brincadeira continua.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/495-pique-gripe-suinaAcesso em 10 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Negrinhos da ÁfricaOrigem: Curitiba (PR)Jeito de brincar:Os participantes se dividem em dois grupos. Cada grupo escolhe um tema para uma mímica. Eles tiram na sorte para ver quem vai começar. O grupo vencedor começa dizendo:“Nós somos os negrinhos da África!”.O outro grupo pergunta:“O que vocês querem aqui?”.O primeiro grupo responde:“Queremos lutar”.E o outro grupo fala:“Então lutem!”.Em seguida, o primeiro grupo faz a mímica escolhida. O segundo grupo tenta adivinhar. Quando acerta, o grupo que fez a mímica corre para pegar quem adivinhou. Quem for pego vai para o grupo adversário. E a vez passa para o outro grupo. Vence o grupo que conseguir reunir todos os participantes do jogo. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Nunca 2Origem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Todos os participantes sentam espalhados pelo chão. Uma pessoa é escolhida para ser o pegador, e outra é escolhida para ser o fugitivo. Eles correm, como num pega-pega.Quem está fugindo deve sentar na frente de alguém do grupo que está sentado. Essa pessoa se levanta e corre atrás de quem estava pegando.Se conseguir pegá-lo, os papéis são invertidos. Ou seja, é a vez de quem estava fugindo ser o pegador. Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
O rei e o ladrãoOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Para começar o jogo é preciso ter uma caixa e pedrinhas. O grupo separa as pedrinhas (ou o que mais inventar) para representar as moedas da brincadeira. E escolhe uma pessoa para ser o rei e outra pessoa para ser o ladrão. Já os outros participantes serão os súditos do reino.O rei fica de um lado, o baú (caixa) com as moedas, do outro, e o ladrão fica no meio. Os súditos deverão buscar para o rei uma moeda de cada vez.Se o súdito for pego pelo ladrão enquanto estiver voltando com a moeda, ele tem que entregá-la. Se o ladrão pegar o súdito sem a moeda, não acontece nada.Quando acabar todo o dinheiro do baú (caixa), é preciso contar as moedas do rei e as do ladrão. Quem tiver mais moedas vence.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega paga o micoOrigem: São Paulo (SP)-Jeito de brincar:O grupo escolhe um pegador. As crianças se espalham e correm, tentando fugir do pegador.Quando o pegador captura alguém, essa pessoa fica parada. E ela só será salva se alguém encostar na sua orelha.Se o pegador apanhar a mesma pessoa novamente, ela tem que pagar um mico (castigo determinado pelo pegador).Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-chicleteOrigem: Jaboatão dos Guararapes (PE)Jeito de brincar:O pegador terá que ir atrás dos fugitivos. Se eles estiverem encostados (grudados como chiclete) em algum lugar (muro, árvore), não poderão ser pegos. Quem ficar mais de um minuto encostado no lugar passará a ser o novo pegador.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-cocorôOrigem: Jaboatão dos Guararapes (PE)Jeito de brincar:Em um grupo, um é escolhido para ser o “pega”. Todos os outros participantes ficam agachados (de cócoras).Essa é uma posição em que é fácil se cansar, por isso, se alguém se levantar, o “pega” corre para tocar em quem ficou em pé.Quem for tocado (pego) sai da brincadeira.A brincadeira segue assim, até que todos sejam tocados.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega bruxaOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:O grupo escolhe quem vai ser a bruxa (o pegador). Quando a bruxa pegar alguém, essa pessoa deve falar uma das seguintes palavras: pedra, árvore, ponte ou extintor.A criança que foi pega fica na posição do objeto escolhido pela bruxa até que outro participante a salve. Quem for extintor deve ficar em pé com as mãos estendidas; só será salvo quando alguém bater em suas mãos. Quem for ponte deve fazer uma ponte (barriga para cima, mãos e pés no chão, costas encurvadas); só será salvo quando alguém passar embaixo dele. Quem for árvore deve ficar em pé, com as pernas abertas; só será salvo quando alguém passar por entre as suas pernas. Quem for pedra deve ficar sentado no chão, abaixado; só será salvo quando alguém pular por cima dele.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega cobraOrigem: Ipatinga (MG)Jeito de brincar:O grupo escolhe o pegador. Os demais participantes saem correndo.Quando o pegador toca no braço de alguém, essa pessoa vira pegador também. Mas tem que correr com uma das mãos segurando o local em que foi tocado -o braço, o joelho, o nariz, a orelha... Todos que forem pegos viram pegadores.Ganha o último a ser pego.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-pega do pânicoJeito de brincarUma criança é escolhida ou sorteada para ser o pegador.Ela canta: "Sinto cheiro de criancinha no ar. Agora eu vou pegar!".Todos saem correndo e se escondem.O pegador segue cantando a música e vai à procura das outras crianças.Quando o pegador encontrar alguma, ele tenta fazê-la rir. A criança encontrada não pode gargalhar. Caso isso aconteça, está fora do jogo.Ganha o último participante que for encontrado e não rir. Ele será o próximo pegador.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/500-pique-pega-do-panicoAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
 pega-pega rabo de gato:Pode ser um jogo individual ou em equipes.Nesta brincadeira, cada criança deve levar preso na calça um pedaço de corda, barbante grosso ou um lenço (só dobrar um pedaço dentro da calça e deixar o resto para fora como se fosse um rabo).O objetivo deste jogo é perseguir os companheiros para pegar o maior número de "rabos". Não vale segurar o "rabo" com as mãos. Para proteger-se, as crianças só devem correr e desviar o corpo para não ter o "rabo" roubadoLer mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/

57479
Comentário do texto
Pega-pega correnteOrigem: Macedônia (SP)Jeito de brincar:O grupo faz “uni-duni-tê” (confira a categoria fórmulas de escolha) para escolher o pegador.Os demais participantes se espalham e correm. E o pegador corre atrás.Quem for pego deve dar a mão para o pegador. Juntos, eles correm atrás dos outros participantes.Assim, quando todos do grupo forem pegos, eles formarão uma corrente de pessoas.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Pique na ÁrvoreEm Pique na Árvore, o jogador estará a salvo e, portanto, não pode ser apanhado, ao tocar em uma árvore. Mas não poderá tocar a árvore, porém, se o “pegador” estiver a uma distância de 3 metros ou mais dele. Em uma versão relacionada, Bate na Madeira, os jogadores combinam que quem tocar a madeira (ou outro material, como ferro e pedra) não pode ser apanhado.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
A CadeiaTambém conhecida como Bronco e Fisgado, esta variação é mais divertida quando realizada em um grupo grande. A primeira criança apanhada deve ficar de mãos dadas com o “pegador”, e os dois passam a perseguir os outros jogadoresm e continuam unidos. cada jogador capturado une-se a eles, formando outro elo da cadeia. À medida que a cadeia cresce, somente os jogadores nas duas pontas podem capturar alguém. O último participante a ficar fora da cadeia será o vencedor do jogo.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Passa-PassaEm Passa-passa, um objeto, como uma bola, chapéu ou sapato, é passado de um jogador a outro. O “pegador” só pode perseguir e capturar o jogador que estiver segurando um objeto estipulado (que sempre deve estar visível). Um jogador, é claro, está constantemente tentando entregar o objeto a outro; ele faz isso simplesmenete tocando o companheiro com o objeto. Se um jogador for apanhado enquanto carrega um objeto ele passa o objeto para o “pegador” e então o substitui. O novo “pegador” conta até três, dando ao “pegador” anterior a chance de fugir, antes de começar a perseguição. Qualquer jogador que deixar cair o objeto automaticamente se tornará o “pegador”.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Pique FlutuanteTambém chamado de Pendurado, o Pique Flutuante deve ser realizado em uma área onde haja lugares onde subir; é mais adequado para crianças a partir de 5 anos. Nesta versão, o jogador está salvo da captura se tirar os dois pés do chão. Os jogadores poderão subir em árvores, barra de ginástica, cercas ou qualquer coisa que lhes permita “flutuar” no espaço, tirando os pés do chão. Um jogador não pode flutuar se o “pegador” estiver a uma distância de 5,5 metros.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Pega-pega gavião e a galinhaPrimeiro será sorteado quem será o gavião e a galinha.Os demais serão pintinhos.A galinha fica no ninho, os pintinhos no outro ninho e o gavião fica no meio.As galinhas chama os pintinhos para o seu reino e o gavião tenta pegá-los.Quem for pego sai da brincadeira e fica sentado.Depois que todos os pintinhos restantes estiverem no mesmo ninho que a galinha, ela vai para outro ninho e a brincadeira continua até que todos os pintinhos sejam pegos.Curiosidade: essa brincadeira tem origem indígena, dos índios Tembé.Disponível em:http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Neste jogo, cada criança terá um lugar para ficar parada. Neste lugar, ela não poderá ser pega.Quando o pegador ou o(a) professor(a) der o sinal, todos (ou somente os indicados*) devem deixar o seu lugar e tentar chegar a outro lugar sem ser pego. Quem for pego primeiro, troca de lugar com o pegador.Materiais que podem ser usados para marcar os lugares: aros de bambolê, riscar o chão com o giz, cartões de cores ou números, lenços de várias cores, etc.* No caso de usar cores ou números para marcar os lugares, o pegador ou o(a) professor(a) diz uma cor ou número e somente as crianças que estiverem nesta cor ou número devem trocar de lugar.* Pode-se indicar aqueles que devem trocar de lugar dizendo: "troquem de lugar quem gosta de maçã!", "troquem de lugar quem tem 8 anos!", "troquem de lugar quem está de shorts!",  "troquem de lugar quem tem cabelo comprido!", etc.Ler mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/Acesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Toca-lagartixaJeito de brincarUma das crianças é escolhida para ser o toca (ou pegador). Ela terá que correr atrás dos outros companheiros para pegá-los. Ganha se conseguir pegar todos.O pique, ou seja, o lugar onde os fugitivos ficam a salvo do pegador, é uma parede. Para não serem pegos, os outros colegas devem se agarrar ao muro com braços e pernas abertos, parecendo uma lagartixa.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/521-toca-lagartixaAcesso em 10 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Pique-robôJeito de brincarO grupo escolhe o pegador. Todos os outros participantes correm e fogem dele.Quem for pego vira robô. Não pode sair do lugar e precisa fazer os gestos de robô.Quando o pegador sair correndo atrás dos outros participantes, quem está pego (imitando robô) pode sair do lugar, mas sem ser visto pelo pegador.Caso o pegador veja a pessoa que foi pega (robô), ela vira robô novamente.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/502-pique-roboAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
pega-pega-abraço:Neste jogo, aquele que for pego fica imóvel e só pode ser salvo quando ganhar um abraço de algum companheiro. Este abraço deve durar o tempo de contagem de 1 a 10.Ler mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/

57479
Comentário do texto
pega-pega-morceguinho-morcegão:Neste jogo, com exceção do pegador, todos se colocam um ao lado do outro, numa linha, a uma certa distância do pegador e falam: "morceguinho, morcegão, que horas são?". Então, o pegador responde dizendo alguma hora, por exemplo, "3 horas!". Na sequência, todos dão 3 passos (não importando o tamanho do passo) em direção ao pegador. E vão repetindo este processo até que o pegador responde: "meia-noite!". Quando ele dá essa resposta, quer dizer que ele já vai sair para caçar e todos devem fugir dele.Ler mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/

57479
Comentário do texto
 pega-pega-arrastão:Nesta brincadeira, ninguém sai ou fica imóvel. Quando alguém é pego, ele dá a mão ao pegador e os dois saem correndo de mãos dadas atrás dos demais. E, à medida que os demais são pegos, eles vão entrando na corrente e perseguindo quem ainda está livre. Só os que estão nas extremidades da corrente é que podem pegar.Ler mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega:

57479
Comentário do texto
Pode ser um jogo individual ou em equipes.Nesta brincadeira, cada criança deve levar preso na calça um pedaço de corda, barbante grosso ou um lenço (só dobrar um pedaço dentro da calça e deixar o resto para fora como se fosse um rabo).O objetivo deste jogo é perseguir os companheiros para pegar o maior número de "rabos". Não vale segurar o "rabo" com as mãos. Para proteger-se, as crianças só devem correr e desviar o corpo para não ter o "rabo" roubadoLer mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/Acesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
 pega-pega-cada macaco no seu galho:O pegador diz "cada macaco no seu galho!" e sai perseguindo os demais. Só estarão a salvo aqueles que conseguirem subir ou trepar em alguma coisa.Obs.: Antes de começar o jogo, certifique-se de que os lugares onde poderão subir ou trepar sejam seguros. Estabeleça quais são os lugares permitidos. Se não há lugares para subir ou trepar, espalhe no local alguns objetos.Variação: Para dificultar a brincadeira e estimular a colaboração entre os alunos, estabeleça poucos locais onde os alunos possam subir ou trepar. Assim, muitos terão que correr do pegador até que alguém ceda o seu lugar.Ler mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega

57479
Comentário do texto
 pega-pega-troquem de lugar:Neste jogo, cada criança terá um lugar para ficar parada. Neste lugar, ela não poderá ser pega.Quando o pegador ou o(a) professor(a) der o sinal, todos (ou somente os indicados*) devem deixar o seu lugar e tentar chegar a outro lugar sem ser pego. Quem for pego primeiro, troca de lugar com o pegador.Materiais que podem ser usados para marcar os lugares: aros de bambolê, riscar o chão com o giz, cartões de cores ou números, lenços de várias cores, etc.* No caso de usar cores ou números para marcar os lugares, o pegador ou o(a) professor(a) diz uma cor ou número e somente as crianças que estiverem nesta cor ou número devem trocar de lugar.* Pode-se indicar aqueles que devem trocar de lugar dizendo: "troquem de lugar quem gosta de maçã!", "troquem de lugar quem tem 8 anos!", "troquem de lugar quem está de shorts!",  "troquem de lugar quem tem cabelo comprido!", etcLer mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega

57479
Comentário do texto
Cabra-cegaOrigem: Cuiabá (MT) e São Luís (MA)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Os participantes escolhem quem será a cabra-cega, que deverá ser vendada.  O resto da turma se espalha. O grupo pergunta:“Cabra-cega de onde você veio?”.A cabra-cega responde um lugar, que pode ser a casa, a fazenda, a escola...A turma pergunta:“O que trouxe para nós?”.A cabra-cega responde algo. Por exemplo, se veio da fazenda, pode dizer leite.A turma pergunta:“Vai dar um pouco pra nós?”.A cabra-cega responde:“Não!”E aí a brincadeira começa com gritos. A criançada faz barulho para que a cabra-cega consiga se localizar. Se ela alcançar alguém, tem que dizer o nome dessa pessoa. Se acertar, a pessoa será a cabra-cega; se errar, continuará sendo o pegador. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Cabra-cega mentirosaOrigem: Campinas (SP)Jeito de brincar:Alguém do grupo é escolhido para ser a cabra-cega e tem que ficar com os olhos vendados. As outras crianças ficam espalhadas.O grupo diz:“Cabra-cega de onde você vem?”.E a cabra responde:“Do Paraná”. O grupo fala:“O que você trouxe pra mim?”. A cabra responde“Pão doce”.O grupo pergunta:“Dá um pouquinho?”.E a cabra fala: “Só depois que eu te pegar”.Todos correm para fugir da cabra-cega.Quem for pego será a cabra-cega em duas rodadas.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Cabra-ceguetaOrigem: Macedônia (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:O grupo escolhe um participante para ter os olhos vendados. Ele será a cabra-cegueta. Uma pessoa gira a cabra-cegueta várias vezes, enquanto os outros participantes correm e escolhem um lugar para ficar.A cabra-cegueta procura os outros participantes com as mãos.A pessoa que girou a cabra-cegueta fica por perto para orientá-la a não ir para lugares perigosos e até para ajudá-la a encontrar os outros participantes.Essa pessoa diz: “Tá quente”; “Tá frio”; “Para a direita”; “Para a esquerda”.A brincadeira termina quando todos forem pegos.Quem foi o primeiro a ser pego será a próximo cabra-cegueta.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015.

57479
Comentário do texto
Caçadores e fugitivosOrigem: Patrocínio (MG)Jeito de brincar:O grupo escolhe quem será o pegador a partir das cores das roupas dos participantes. Por exemplo: quem estiver de branco e azul é pegador, quem estiver de verde e preto é fugitivo.Definidas as equipes de caçadores e fugitivos, o grupo pode combinar regras de salvamento de quem for pego. Exemplo: quem for pego vira estátua e só pode ser salvo por quem tocá-lo com o pé.O grupo também define o pique (áreas de refúgio onde o fugitivo não pode ser pego). Por exemplo: quem estiver de quatro não pode ser pego.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
pega-pega-cada macaco no seu galho:O pegador diz "cada macaco no seu galho!" e sai perseguindo os demais. Só estarão a salvo aqueles que conseguirem subir ou trepar em alguma coisa.Obs.: Antes de começar o jogo, certifique-se de que os lugares onde poderão subir ou trepar sejam seguros. Estabeleça quais são os lugares permitidos. Se não há lugares para subir ou trepar, espalhe no local alguns objetos.Variação: Para dificultar a brincadeira e estimular a colaboração entre os alunos, estabeleça poucos locais onde os alunos possam subir ou trepar. Assim, muitos terão que correr do pegador até que alguém ceda o seu lugar. Ler mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/

57479
Comentário do texto
CamaleãoOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:O grupo escolhe quem será o camaleão, que é o pegador da brincadeira. Os outros participantes são os fugitivos.O camaleão escolhe uma cor, que é revelada para o grupo. Essa será a cor do pique (área de descanso, onde ninguém pode ser pego). Por exemplo: se ele escolher azul, todos correm para encontrar um lugar ou um objeto que tenha essa cor para se salvar. O camaleão não poderá pegar aqueles que tocarem em algo azul.Se ele conseguir pegar alguém, o fugitivo vira o camaleão. E o camaleão vira fugitivo.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/

57479
Comentário do texto
Cobra-cegaOrigem: São Paulo (SP)Jeito de brincar:Um participante é escolhido para ser a cobra-cega. Ele é vendado e rodado dez vezes. Depois, o pegador sai atrás do grupo.Quem for pego coloca a venda, e o jogo recomeça.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
CorrentinhaOrigem: Cuiabá (MT)Jeito de brincar:Os participantes ficam espalhados no espaço onde vão brincar. Um deles, previamente escolhido, vai tentar acorrentar (prender, formando uma corrente) alguém. As demais crianças correm para não serem acorrentadas.Aquela que for acorrentada tentará acorrentar outro participante e assim sucessivamente.  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Dente do vovôOrigem: Belo Horizonte (MG)Jeito de brincar:Uma criança é escolhida para ser o pegador.Ela grita para as outras crianças: “Pega, pega, pegador. Pega o dente do vovô”.Quando ela diz isso, todas as outras saem correndo. O pegador tem que tentar capturar uma delas, agarrando-as pela blusa. A pessoa pega vira o pegador, e a brincadeira continua. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Derrete-manteigaOrigem: Porto Alegre (RS)Jeito de brincar:Uma das crianças é escolhida para ser o pegador. Aquele que é tocado pelo pegador tem que derreter (abaixar) devagarzinho. Se outra criança tocar naquela que está derretendo antes que chegue ao chão, ela está salva e pode voltar a correr. Se não for salva antes de chegar ao chão, vira o novo pegador.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pique-zumbiJeito de brincarO jogo começa com o grupo correndo até um pique (que pode ser um poste) para escolher quem será o zumbi.O último que chegar ao pique será o zumbi (pegador).Os participantes têm de correr para fugir do zumbi.Quem for pego também vira zumbi e deve ajudar a capturar os outros do grupo.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/504-pique-zumbiAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
PiraJeito de brincarUm dos participantes é escolhido pelos colegas para ser a pira (pegador).Enquanto as outras crianças cantam "pira, pirenta, macaca fedorenta", a pira tem que correr atrás das outras crianças.A música é repetida até que alguma criança seja capturada e se transforme na nova pira.Aí tudo começa novamente.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/505-piraAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pira na águaJeito de brincarA brincadeira é um pega-pega na água.As crianças se dividem em dois grupos, e um deles tem que nadar para pegar o outro.O pique (área neutra, em que o participante não pode ser pego) é debaixo d'água.Sempre que a criança mergulhar não pode ser capturada pelo pegador.Para vencer a brincadeira, o grupo tem que pegar todos os participantes do outro time.Disponívem em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/506-pira-na-aguaAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega da onça e do galoTem que sortear quem será a onça e quem será o galo.As outras crianças fazem uma cerca em forma de roda.O galo fica do lado de dentro da cerca e a onça fica do lado de fora.A onça tem que pegar o galo, mas as crianças da cerca não podem deixar a onça passar. Se tiver uma passagem, a onça pode entrar e o galo pode sair.Se a onça pegar o galo,  Será feiro outro sorteio para ver quem será o galo e a onça.Curiosidade: Essa é uma brincadeira típica dos índios Guaranis. O nome original é  dessa brincadeira é “Uru e Tiui”.Disponível em:http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega espelhoJeito de brincarO grupo escolhe o pegador, que corre atrás dos fugitivos.Quem for pego vira estátua, fica parado, fazendo pose.Para voltar à brincadeira, um participante que não foi pego precisa imitar a pose da pessoa congelada.Disponível em:http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/483-pega-pega-espelho

57479
Comentário do texto
Pega-pega fruta 1Jeito de brincarOs participantes são divididos em dois grupos.O pegador é escolhido pela fórmula de escolha "pé de chulé", em que o grupo fala:"Pé de chulé, quem tira o seu pé?".Aquele que não tirou o pé do chão, será o pegador.Todos os participantes se espalham, e o pegador tenta pegar alguém. Caso a pessoa que foi pega se abaixe e fale o nome de uma fruta, ela está salva.O vencedor será o último que sobrou sem ser pego.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/484-pega-pega-fruta-1Acesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega fruta 2Jeito de brincarO grupo escolhe o pegador. Os participantes batem na mão do pegador, que conta até dez e corre atrás das crianças.Quando o pegador está prestes a pegar uma criança, ela tem que gritar o nome de uma fruta e se agachar.Se repetir o nome da fruta dita por ela ou por outra, a criança vira o pegador, e a brincadeira recomeça.Se o pegador pegar todas os participantes, ele escolhe a criança que será o pega.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/485-pega-pega-fruta-2Acesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega pé de xoteJeito de brincarO grupo escolhe quem será o pegador, e todas as outras crianças saem correndo.Para pegar os participantes que estão correndo, o pegador deve se locomover fazendo a dança "pé de xote" (mãos cruzadas para trás, movimentando o pé direito para a frente e para o lado).Quem for pego vira o pegador e deve ir atrás dos outros fugitivos, mas também dançando o xote.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/487-pega-pega-pe-de-xoteAcesso em 10 de dezembro de 2015

57479
Comentário do texto
Pega-pega no EgitoJeito de brincarAs crianças fazem um círculo bem grande no chão (aproximadamente quatro metros de diâmetro) para ser o pique.Em seguida, fazem um sorteio para definir os pegadores (uma múmia e dois babuínos). A múmia deve ficar dentro do pique em pé, com as mãos cruzadas no peito e os pés juntos.A brincadeira começa com os participantes correndo, como num pega-pega comum. Se forem tocados por um babuíno, ficam num lugar reservado e não podem mais voltar ao jogo.Quando estão cansados, os participantes podem correr para dentro do pique. Mas têm de fugir da múmia, que fica imóvel por apenas dez segundos.A múmia só pode andar dentro do pique (círculo). Caso ela pegue alguém, essa pessoa vira imediatamente a nova múmia.Os babuínos não podem entrar no círculo.O jogo termina quando restar apenas um participante que não seja babuíno ou múmia.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/486-pega-pega-no-egitoAcesso em 10 de dezembro de 2015
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Pega-pega congelaOrigem: Macedônia (SP)Jeito de brincar:O grupo escolhe o pegador. Ele conta até dez para começar o jogo, e os outros participantes devem correr.A primeira pessoa que for pega deve ficar parada, de pernas abertas. Ela está “congelada”.Um dos outros participantes deve passar entre as pernas de quem está “congelado”. Assim, ele será salvo.Mas, se alguém for pego no momento em que estiver tentando salvar a pessoa “congelada”, ficará no lugar do pegador.Quem for pego três vezes sai da brincadeira.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/Acesso em 09 de dezembro de 2015.
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Polícia e ladrãoOrigem: Londrina (PR)Jeito de brincar:A turma é dividida em dois grupos: o da polícia e o dos ladrões.Para escolher como o grupo será dividido, dois participantes tiram o pô (ou joquempô). Quem ganha escolhe um participante. E segue assim até que as duas equipes sejam formadas, com o mesmo número de integrantes.Com os grupos formados, uma pessoa de cada equipe tira pô novamente para saber quem será polícia e quem será ladrão.Se o time que ganhou escolher ser ladrão, todos devem correr. Se optar por ser polícia, deve contar até dez e correr para pegar os outros participantes.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/
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A LanternaEste jogo, que requer uma lanterna, é realizado ao anoitecer, devendo-se tomar cuidado para que a área de jogo não tenha obstáculos “difícies de enxergar”. Em vez de apanhar outro jogador tocando-o, o “pegador” apanha-o apontando o foco de luz em sua direção. Os jogadores são eliminados quando capturados, e o “pegador” continua nesse papel até que um jogador seja capturadoDisponível em:http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.
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Pisa na SombraEm vez de capturar um jogador, tocando-o fisicamente, o “pegador” pisa em sua sombra. Este jogo é mais apropriado para a tarde, quando as sombras são maiores, à medida que o sol se põe.Disponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.
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Não se Mexa!Nesta versão, o jogador que foi capturado deve “paralisar-se” na posição e lugar onde estava quando foi capturado. Ele deve ficar perfeitamente imóvel até que outro jogador surja inesperadamente e salve-o, libertando-o. Como a única maneira do “pegador” vencer o jogo é paralisando todos os demais, ele tem tanto a chance de perseguir e capturar os jogadores não paralisados como de vigiar os paralisadosDisponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015.
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Pega-Pega SaltadorEsta brincadeira é como o Pega-pega padrão, com a diferença de que todos os jogadores devem saltar e não correr. São primos próximos deste jogo o Salto em um Pé Só, no qual, como o próprio nome diz, os jogadores têm de pular em um pé só, e a Caminhada, em que têm de andarDisponível em: http://jogosebrincadeiras.no.comunidades.net/jogos-de-pega-pegaAcesso em 09 de dezembro de 2015
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pega-pega-cor:Neste pega-pega, o pegador diz uma cor e todos começam a correr. Só estará a salvo quem estiver tocando em algum objeto da cor pedidaLer mais: http://www.webeducador.com/jogos-e-brincadeiras/pega-pega/
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Pega-pega vira bichoPrimeiro terá que sortear os pegadores.Os pegadores contam até dez e correm para pegar.Quem for pego, vira estátua de bicho e se cansar pode trocar de estátua.Para se proteger do pegador, é só dar a mão para outra criança.É importante não ficar de mãos dadas por muito tempo. Tem que contar até três e depois soltar.Disponível em:http://veracruz.edu.br/doc/producoes_alunos_brincadeira_pega_pega_g4.pdfAcesso em 10 de dezembro de 2015
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Pique frutaJeito de brincarO grupo escolhe uma pessoa para ser o pego (pegador) e ir atrás das pessoas.Para não ser pego, o jogador tem que dizer um nome de fruta (não vale repetir o que já foi citado).Se não disser e ser tocado, será o próximo pego.Disponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/pegar/527-pique-frutaAcesso em 10 de dezembro de 2015
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PEGA-PEGA NUNCA TRÊSO pega-pega é uma brincadeira antiga, porém é uma diversão para as crianças e muito adolescente até hoje.A atividade (Pega-pega) pode ser utilizada para que os alunos se aqueçam, para a prática de alguma atividade.IDADE: crianças a partir dos 9 anosEXPLICAÇÃO DO PEGA-PEGA:Será escolhido 1 (um) pegador e um fugitivo. Pode ser trabalhado com mais de um pegador e mais de um fugitivo, caso sejam dois de cada (2 pegadores e 2 fugitivos), cada pegador deve ter um fugitivo especifico para pegar.Os demais devem estar em duplas.O fugitivo para se alvar deve sentar ao lado de um colega, o colega que ficou na ponta oposta deve se levantar e torna-se o pegador, aquele que era pegador é o fugitivo agora. Se o fugitivo for pego ele vira o pegador e o pegador foge.Quando ensinar esse pega-pega, é bom o professor ir orientando.Disponível em: http://jogos-regras-movimentos.blogspot.com.br/search/label/%E2%98%BA%E2%98%BC%20Pega-pegasAcesso em 10 de dezembro de 2015
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Como brincarTrace no chão duas linhas paralelas deixando uma distância de cerca de 8 metros entre elas. Divida os participantes em duas equipes. Os jogadores ficarão enfileirados, atrás de uma das linhas com a palma da mão virada para cima e o cotovelo dobrado na altura da cintura. Um representante de uma das equipes vai até o time adversário e passa de um em um, batendo levemente nas mãos estendidas, sendo que, a qualquer momento ele deve dar um toque mais definido em um dos adversários gritando: “Barra manteiga, na fuça da nega” e correr de volta em direção ao seu campo.Quem for tocado corre atrás do outro jogador, este se for pego antes de voltar ao seu time passa a integrar a equipe adversária. Para animar ainda mais, o jogo pode ser acompanhado pela cantiga do verso: ‘Barra manteiga, na fuça da nega’. Vence a equipe que terminar com maior número de jogadores.Disponível em: http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/barra-manteiga/4e3b22eb5cf358183f000006.htmlAcesso em 26 de agosto de 2016
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Esta brincadeira é quase igual ao pega-pega normal: o pegador é sorteado, deve ficar no canto contando até dez e depois sair correndo para pegar alguém. Se ele pega, a pessoa pegada vira o pegador. A diferença do pega-pega de corrente é que quando o pegador pega alguém, ele dá a mão pra ela e os dois saem correndo para pegar outras pessoas. Quanto mais pessoas são pegas, maior a corrente fica! Mas as mãos não podem se soltar, senão a brincadeira vai ter que começar de novo! Ganha a última criança que ficar fora da corrente. Disponível em: http://www.canalkids.com.br/diversao/brincadeiras/pegapega.htmAcesso em 26 de agosto de 2016
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