
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
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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 e temporal.
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