Você passa bastante tempo do seu dia no whatsapp? Que tal se divertir um pouco? Hoje,
separamos as dez melhores brincadeiras para fazer no whatsapp!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp
Agora que você já viu algumas brincadeiras nossas e também brincadeiras de whatsapp, que
tal aprender ainda mais?

Hoje, separamos as dez melhores brincadeiras para fazer no whatsapp, uma forma divertida
de passar o tempo e conhecer melhor os seus amigos!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp – 9
Perguntas
Sem dúvidas, depois dessas perguntas você vai conhecer mais os seus amigos!

Uma das mais divertidas.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.

Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Disney
Quem é que não amava assistir aos desenhos da Disney na infância?

Uma das melhores brincadeiras.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam seus personagens
favoritos da Disney!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Medos
Você se considera uma pessoa medrosa?

Você vai amar esta brincadeira.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam quais os medos que
elas têm!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Emoji
Pra bom entendedor, um emoji basta!

Uma brincadeira para toda a familia.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas preencham com o emoji!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Whatsapp
Que tal falar de whatsapp no próprio whatsapp?

Todos adoram esta brincadeira, ela é demais.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam sobre os hábitos
delas no whatsapp!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp – O
que é pior?
Essa é difícil escolher!

Afinal esta é uma das mais divertidas.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam com o que elas
consideram pior!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp – O
que você gosta?
Você come de tudo?

Uma das brincadeiras mais interessantes.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam suas comidas
favoritas!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Super Poderes
Que super poder você gostaria de ter?

Essa é a minha preferida.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam que poderes
gostariam de ter!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Personagens
Você com certeza tem um personagem favorito, não é mesmo?

você vai se surpreender com as respostas dos amigos.

Recursos para a brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
Público alvo: Alunos do ensino fundamental em diante.
Recursos: Apenas um celular com internet.
Objetivo: Diversão.
Agora vamos aprender a brincar.

Passo a Passo da Brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam as informações
sobre os personagens!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

10 Brincadeiras para Fazer no Whatsapp –
Livros
Um pouco de cultura! Que tal falar de livros?

Perfeita para quem adora ler.

Passo a Passo da Brincadeira:
Entendendo a brincadeira:
1. Salve a imagem acima no seu celular.
2. Abra o whatsapp.
3. Envie a mensagem nos grupos, pedindo que as pessoas respondam as informações
sobre os livros que já leu!
4. Aguarda as respostas e se divirta muito!
Todos vão adorar esta brincadeira!

9 Perguntas
Quer aprender brincadeiras para fazer no whatsapp? Então você está no lugar certo.
Preparamos essa matéria com coisas que você precisa saber sobre a brincadeira das 9
perguntinhas do whatsapp.
Se você gosta de passar um pouco do seu tempo se divertindo vendo coisas engraçadas no
whatsapp com certeza vai gostar. Essa, é mais uma oportunidade para interagir e quem
sabe puxar assunto com a pessoa certa.
Você passa bastante tempo do seu dia no whatsapp? Que tal se divertir um pouco? Hoje,
separamos as melhores brincadeiras para fazer no whatsapp! Como demonstração do que
poderá ser feito, trouxemos aqui 9 Perguntas e outras Brincadeiras para Fazer no
Whatsapp.

A interação certa
As brincadeiras no Whatsapp sempre são ótimas para interagir com as pessoas ou começar
o assunto com aquele garoto ou garota ao qual você não conversa já há algum tempo. Sabe
quando bate aquele branco e você quer continuar o papo, mas está sem assunto?
As brincadeiras do whatsapp podem ser a solução, pois elas podem ser engraçadas, de
amizade, pesadas, quentes ou picantes. São diversas categorias de brincadeiras para você
fazer com seus amigos, seja para mandar em grupos do Whatsapp ou individualmente para
cada pessoa que você escolher na lista de contato.
Uma boa dica para que as pessoas ao qual você irá enviar as brincadeiras, de fato
respondam ela e brinquem com você, é dar um “oi” e perguntar se está tudo bem antes de
mais nada. Puxe um assunto normalmente com a pessoa, pergunte-a o que ela tem feito e só
depois de iniciar a conversa pergunte pra ela se ela quer responder a uma brincadeira.

Formas divertidas para interagir com aquele
contatinho
Muita gente não gosta das brincadeiras para fazer no whatsapp, o medo de parecer chato
ou incomodar às vezes impede muita gente de compartilhar uma brincadeira. Mas além das
brincadeiras existem também as famosas figurinhas.
Algumas figurinhas servem como meme engraçados que com certeza são sempre bem
vindas para interagir. Existe uma figurinha para cada tipo de contato, desde as mais
tradicionais, engraçadas e claro aquelas bem animadas que são perfeitas para mandar pro
crush.
Mas vale lembrar que as interações devem ter um limite e você deve selecionar bem a
pessoa que está enviando. E se for publicar em algum grupo, observe bem a finalidade do
mesmo. Ter esse discernimento ajuda a não passar do limite e ser chamado atenção.

Como saber se estou sendo inconveniente?
Para saber se está sendo inconveniente ou passando dos limites em relação as figurinhas e
brincadeiras para fazer no whatsapp é importante ficar atento a resposta e a reação da
pessoa para a qual você enviou.
Quando a pessoa gosta da brincadeira ela com toda certeza vai interagir e no mínimo de
responder com um emoji. Mas quando a pessoa não gosta ou não dá importância ela
simplesmente visualiza e não responde.
Na verdade essa regra serve para todas as interações nas redes sociais, quando é recíproco
o outro vai te responder e interagir de alguma forma. Caso contrário, sinto em lhe dizer,
mas não adianta enviar mensagens porque você não agradou.

Como fazer a sua própria brincadeira no whatsapp
Muita gente gosta de fazer as brincadeiras de um jeito mais personalizado, e para as
brincadeiras do seu jeito é simples. Veja uma brincadeira como as que vamos mostrar aqui
ou outra que você encontrou pela web e mude as palavras de acordo com o seu objetivo.
Uma dica para quem tá começando é utilizar fotos suas ou dos seus amigos e fazer um
pacote de figurinhas divertidas com mensagens engraçadas. Fora isso aproveite para fazer
desafios de perguntas e respostas mais específico para os seus amigos e família.

Na verdade o objetivos das brincadeiras para fazer no whatsapp é divertir e estimular a
interação. Mas vale lembrar que nada disso, dispensa uma ligação, aquela reunião em
família ou aquele encontro olho no olho.

Brincadeiras para Fazer no Whatsapp
Agora que você já viu algumas brincadeiras nossas e também brincadeiras de whatsapp, que
tal aprender ainda mais? Hoje, separamos as melhores brincadeiras para fazer no whatsapp,
uma forma divertida de passar o tempo e conhecer melhor os seus amigos!
Se quer ver mais matérias sobre curiosidades da internet e dicas sobre como interagir de
maneira descontraída, continue no site e veja mais curiosidades como essa aqui no nosso
site.
Contudo vale lembrar que toda brincadeira tem limites e nos tempos de hoje usar a imagem
de alguém sem autorização e de maneira vexatória pode lhe render um bom processo. Então
se você não tem os advogados do Danilo Gentili tome cuidado ao criar a sua própria

brincadeira.
Obrigado por acompanhar este post até aqui. Se você gostou dessa lista, e quer mais, temos
diversas outras para alegrar a garotada. Então deixe seu comentário e compartilhe com os
colegas, depois disso desejamos que você tenha lindos sonhos, em um sono feliz! Divulguem
entre todos!

Brincadeiras para Fazer no Whatsapp
Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre as Brincadeiras para Fazer no Whatsapp,
aproveite para ler um pouco mais sobre: Como acabar com baratas.

Fim de 10 Brincadeiras para Fazer no
Whatsapp
Gostou das brincadeiras de hoje? Um pouco diferentes, já que até sobre livros você vai
poder falar com seus amigos! Estamos sempre inovando e caso você queira aprender mais
brincadeiras, é só continuar nos acompanhando. Até mais!

