
Ligue sua impressora,
pegue cola e tesoura e...

Quarentenar e
  BRINCAR

Transforme a sua impressora numa
fábrica de brinquedos!

20  brincadeiras para
IMPRIMIR, MONTAR E BRINCAR!



Quarentenar e
  BRINCAR

Clique para imprimir as brincadeiras
e assis�r aos vídeos.

Bem-vindo, ao Quarentenar e Brincar! 

Todos a postos com tesoura e cola? 
Aqui você vai encontrar  20 brincadeiras para imprimir, montar e brincar em família e 
aproveitar esse momento de isolamento para se conectar ao que realmente importa 
usando apenas cola e tesoura. 

Vamos lá?  Ligue a impressora, escolha a sua brincadeira, clique em imprimir e comece 
a se diver�r. Parece mágica! Do papel surgirão brincadeiras que vão aguçar a curiosidade, 
exercitar a capacidade cogni�va, es�mular a cria�vidade e possibilitar momentos 
especiais em família! 

Dicas:
 - Todas as brincadeiras têm indicação etária, instruções de impressão e montagem e 
orientações de como brincar. 
 -  As brincadeiras foram pensadas para durar mais que um brincar. Então separe 
uma caixa ou uma pasta, guarde-as com carinho e poderá brincar sempre que quiser!

Importante!  
 - Ressignifique  a perfeição! Fazer o próprio brinquedo está tão carregado de 
sen�dos e aprendizados mas, nesse mundo onde tudo está pronto e acabado em 
prateleiras, raramente as crianças  podem colocar a mão na massa. Sendo assim, perfeito 
mesmo é ela ter essa oportunidade e poder vivenciá-la com leveza e liberdade. 

 - Não se prenda a questão da faixa etária. Se a criança se interessou  e interagiu 
com o material, mesmo que não seja da forma idealizada, e se diver�u! Tá tudo bem! 
Esse é sempre o maior obje�vo. 

PDF INTERATIVO



Quarentenar e
  BRINCAR
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LIVE TODO DIA!
Vou te dar uma mãozinha! 
Siga o perfil no Instagram 

para montarmos as brincadeiras juntos. 

Clique para seguir 

https://www.instagram.com/printkids/
https://www.instagram.com/printkids/


Apoio de 
massinha

O apoio de massinha Meu Jardim cria 
contexto para brincadeira de modelar, 

deixando a a�vidade ainda mais 
diver�da e educa�va.

Cada jogador rola o dado na sua vez e inclui no seu desenho a forma sorteada. 
O dado de cores determina de qual cor a forma sorteada será desenhada.  

Ao final da rodada, cada jogador apresenta o seu desenho. 
Prepare-se! Você vai se surpreender com a criatividade de todos.

Dados cria�vos 

Imprimir

Imprimir

1contexto para brincadeira de modelar1contexto para brincadeira de modelar

2O dado de cores determina de qual cor a forma sorteada será desenhada.  2O dado de cores determina de qual cor a forma sorteada será desenhada.  
Ao final da rodada, cada jogador apresenta o seu desenho. 2Ao final da rodada, cada jogador apresenta o seu desenho. 

Você vai se surpreender com a criatividade de todos.2Você vai se surpreender com a criatividade de todos.

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

https://printkids.com.br/produto/apoio-massinha-meu-jardim/
https://printkids.com.br/produto/dados-criativos/
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Ciclo de vida 

Uma borboleta é um inseto que por 
sua beleza e leveza fascina as crianças.

Vamos aproveitar esse encanto natural 
e aprender juntos sobre o ciclo de 
vida da borboleta brincando?!

Imprimir

Essa é uma daquelas brincadeiras que passam de geração em geração. 
A versão Printkids da brincadeira é educa�va, não es�mula o “bullying” e cria 

possibilidades de desenvolver a coordenação motora, linguagem
 e interação social.

Abre-fecha 

Imprimir4Essa é uma daquelas brincadeiras que passam de geração em geração. 4Essa é uma daquelas brincadeiras que passam de geração em geração. 
A versão Printkids da brincadeira é educa�va, não es�mula o “bullying” e cria 4A versão Printkids da brincadeira é educa�va, não es�mula o “bullying” e cria 

possibilidades de desenvolver a coordenação motora, linguagem4possibilidades de desenvolver a coordenação motora, linguagem
 e interação social.4 e interação social.

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

https://printkids.com.br/produto/ciclo-de-vida-da-borboleta/
https://printkids.com.br/produto/abre-fecha/
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Puro amor!  
Essa a�vidade  cria um momento  de 
conversa  profunda e cheia de afeto . 

Muito mais que dizer “eu te amo”, 
conversar sobre porque se ama é uma 

oportunidade de reconhecer o valor 
da relação, significar a convivência e 

fortalecer os laços.

Imprimir

Óculos de coração 

Vamos espalhar amor nesse mundão?
Pega papel de várias cores, tesoura, 

cola e coloque a mão na massa! 

Imprimir

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

https://printkids.com.br/produto/eu-amo-minha-familia-porque/
https://printkids.com.br/produto/dia-do-amor-moldes/
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Fantoches de
 sombras

Essa é uma brincadeira mágica para 
todas as idades! O teatro de sombras 

enche a escuridão de histórias. 
Simples formas recortadas em papel 

dão contorno às sombras e 
vida aos enredos.

Pica-pau de papel 

Essa é uma versão de papel daquele 
brinquedo clássico feito de madeira. 
Parece mágica o pica-pau descendo 
pelo elás�co, mas é só as leis da �sica 
acontecendo.

Imprimir

Imprimir

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

Vídeo

https://printkids.com.br/produto/pica-pau-de-papel/
https://youtu.be/MPqEp3eyye0
https://printkids.com.br/produto/fantoches-de-sombras/
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O foguete de sopro pode parecer  simples, mas, montá-lo requer paciência e 

curiosidade cien�fica. Esse é um brinquedo para aquelas crianças curiosas, 
que adoram colocar a mão na massa e inves�gar 

como funciona o mundo em que vivem!

Imprimir

Foguete de sopro 

Máscara Coelho 3D  

Papel, tesoura e cola é tudo que voce
precisa para fazer essa fofura!

Imprimir

9Papel, tesoura e cola é tudo que voce9Papel, tesoura e cola é tudo que voce
precisa para fazer essa fofura!9precisa para fazer essa fofura!

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

Vídeo

Vídeo

https://printkids.com.br/produto/mascara-de-coelho-3d/
https://youtu.be/yJWf1ShUkwk
https://youtu.be/MYvQbm6HMOs
https://printkids.com.br/produto/foguete-a-sopro/
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Imprimir

Jogo dos pontos

Esse é um jogo que fez parte da infância 
analógica de muitos adultos e que vale 

a pena ensinar para as crianças de hoje. 
Ele é diver�do, educa�vo e simples no 
conceito e na execução. Bora, desligar 

as telas quadradas e formar muitos 
quadrados analógicos?!

Imprimir

Slime mania
Vamos ver quem consegue encher 
primeiro o pote de Slime!

Para ganhar você vai precisar de muita 
sorte e uma boa dose de raciocínio 
matemá�co. Então cruze os dedos, 
jogue os dados e coloque a caixola pra 
funcionar!

11Ele é diver�do, educa�vo e simples no 11Ele é diver�do, educa�vo e simples no 
conceito e na execução. Bora, desligar 11conceito e na execução. Bora, desligar 

as telas quadradas e formar muitos 11as telas quadradas e formar muitos 

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

https://printkids.com.br/produto/jogo-dos-pontinhos/
https://printkids.com.br/produto/slime-mania-game/
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Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

Apito de papel 

É simples de fazer. 
Você só vai precisar de papel e tesoura. 

Mas, não se engane! Conseguir �rar 
som desse apito vai exigir algum 

tempo de dedicação e uma boa dose 
de perseverança.

Imprimir

Agora você terá super heróis voando pela sua casa!
Nesse brincadeira a criança sopra um canudinho e faz o seu 

“super-herói” decolar! Imprimir

Sopra-voa 

https://printkids.com.br/produto/apito-de-papel/
https://printkids.com.br/produto/sopra-voa-super-herois/
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Imprimir

Printkóptero

Printkóptero é um “ helicóptero” de papel. 
Para brincar, basta jogar o Printkóptero
para cima e ele vai cair girando como um 
helicóptero até o chão!

Ratoura

Substan�vo feminino
Origem do Brinquês

Significado: É uma tesoura que se 
fantasia de rato para tornar o treino 

da arte de cortar mais diver�da.

Imprimir

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

Vídeo

https://printkids.com.br/produto/printkoptero/
https://www.youtube.com/watch?v=nCHbmnvyk9U
https://printkids.com.br/produto/ratoura/
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Vamos passear na praia e...
 testar a memória?! Imprimir

Jogo da memória

Jogo da velha 

O jogo pode parecer simples, mas 
exercita o raciocínio, estratégia, 

memória, atenção além de 
ser muito diver�do.

Imprimir

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

https://printkids.com.br/produto/jogo-da-memoria-praia/
https://printkids.com.br/produto/jogo-da-velha-verao/
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A Caixa Presente nasce da necessidade 
de não se esquecer do que é realmente 
importante e  reservar no dia momentos 
onde o celular não fará parte. As telas 
são guardadas em horários combinados 
e todos se fazem presente de verdade 
e se conectam ao que realmente 
importa! Escolha uma caixa onde 
caibam as telas da sua casa, imprima a 
arte, escolha um dia e monte a caixa 
em família.  

Imprimir

Caixa 
Presente

Tagram

O Tangram é um quebra-cabeça 
chinês, inventado há quase mil anos 

atrás, e que até hoje encanta pessoas 
de todas as idades.

Imprimir

 

Todos os direitos reservados. Uso exclusivamente pessoal. Copyrigth      2020

https://printkids.com.br/produto/tangram-animal/
https://printkids.com.br/produto/caixa-presente/


 
Eu me chamo Ju Barbosa, sou mãe,  designer, educadora e 

criadora do Printkids - um estúdio de criação focado na família 
e na infância que existe há 5 anos e  tem milhares de famílias

 brincantes assinantes e dezenas de brincadeiras 
para imprimir e brincar. 

Todas as brincadeiras saem dessa caixola aqui!

@printkids

printkids.com.br

jubarbosa@printkids.com.br

https://www.instagram.com/printkids/
https://printkids.com.br/



