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Habilidades BNCC

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais

de desempenho dos colegas.

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as

brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a

importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desa�os de brincadeiras e jogos

populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características

dessas práticas.

Objetos de conhecimento

Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional

Objetivos de aprendizado

Conhecer jogos do contexto comunitário e familiar.

Identi�car as características dos jogos.

Discutir sobre o ganhar e perder nos jogos do contexto comunitário.

Diferenciar as brincadeiras de jogos.

Reconhecer a participação de meninos e meninas nos jogos do contexto comunitário.

Valorizar a importância dos jogos tradicionais da cultura popular.

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) nos jogos do

contexto comunitário.

Competências gerais

3. Repertório cultural
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4. Comunicação

8. Autoconhecimento e autocuidado

9. Empatia e cooperação

Passo a passo

Materiais sugeridos

 Folhas de papel cartolina ou papel kraft (uma para cada grupo e uma para o uso do

professor).

Caneta hidrográ�ca ou caneta de cartaz (para uso do professor).

Giz para quadro ou lousa (um para cada estudante).

Giz de cera ou lápis de cor (para cada grupo).

Bolas (uma para cada grupo).

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Apresente aos estudantes os objetivos desta aula e comente que irão re�etir sobre o jogo. Elabore

previamente algumas perguntas disparadoras que os leve a re�etir sobre o tema, como, por exemplo:

O que são jogos? Alguém sabe quais são as diferenças entre brincadeiras e jogos? Quais tipos de jogos

preferem? Com quem costumam jogar? Quem ensinou ou como aprendeu a jogar esses jogos?

Para ninguém �car de fora, �que atento se a comunicação oral é efetiva para todos os estudantes, ou

se é necessário utilizar suporte visual e outros, tanto para a compreensão das perguntas

disparadoras, quanto para permitir que os estudantes, mesmo os mais tímidos, não �uentes ou não

oralizados em português, possam participar ativamente da conversa, estimulando e valorizando o

pertencimento de todos. Para facilitar a re�exão, sugerimos a confecção de um cartaz coletivo com

os estudantes, do qual você será o escriba. Utilize cartolina ou papel kraft, divida-os em duas

colunas, onde já estará inscrito “JOGO” e “BRINCADEIRA”. Esteja atento a este momento e se

certi�que de que todos estejam visualizando o documento, utilize letras em formato bastão e com

tamanho maior.

Anote, como lista de palavras, o que os estudantes estão dizendo, sobre o que pensam ser

características do jogo e da brincadeira. Não faça intervenções neste momento e vá anotando as

respostas dos estudantes no cartaz. Lembre-se de que os estudantes estão em fase de alfabetização,

por isso, é importante que registre o que eles forem dizendo com letra bastão (também chamada



“letra palito”), como, por exemplo, característica do jogo apresentada pelos estudantes: REGRAS,

DIVERTIDO, COMPETIÇÃO, GANHADOR etc.

Sugerimos uma estratégia para que os estudantes falem e sejam ouvidos com clareza. Por meio de

jogos simbólicos, você pode fazer combinados com a turma para que todos os estudantes falem e

sejam ouvidos. Perceba quem possui restrições, seja por medo, alguma barreira na comunicação ou

impedimento, e faça intervenções necessárias, dando dicas, incentivando-os a se expressarem da

maneira como for conveniente para eles; também incentive a turma a colaborar com os colegas. Por

exemplo, simule a realização de uma entrevista usando um microfone simulado com algum material

disponível em sua escola. Garanta que todos possam se expressar e também ouvir os colegas. Essas

práticas são importantes para o desenvolvimento da oralidade e da escuta. Feitas as anotações no

cartaz, disponibilize-o à vista de todos os estudantes, e parta para a atividade prática. Veri�que

outras formas de linguagens, além da verbal, por exemplo, o uso de imagens pode garantir uma maior

participação de todos e a formação de duplas para auxiliar na explicação.

Posteriormente, explique aos estudantes a proposta das práticas que participarão, vivenciando jogos

sugeridos e que também terão o momento de criar as próprias atividades.

Atividade

Atividade 1: Vivo ou morto

Utilize um espaço amplo e peça aos estudantes que se posicionem de frente para você.  Explique

que, ao dizer a palavra “vivo”, eles deverão se manter posicionados de pé, se a palavra dita for

“morto”, deverão �car agachados. Para ninguém �car de fora, observe as características dos

estudantes e utilize diferentes formas de movimentos. Comente que aquele que acertar o movimento

realizado deverá contar um ponto e aquele que errou não deverá pontuar. Inicie a atividade

participando juntamente com os estudantes e apresentando a comanda para que possam

experimentar e entender a dinâmica do jogo.

Em seguida, organize os estudantes em pequenos grupos (quartetos ou quintetos), explique para

escolher nos grupos menores um participante que será o líder naquela rodada do jogo. Peça que cada

grupo crie suas próprias combinações de palavras. Explique que aquele que errar deverá ser o

próximo a comandar o jogo.

Para ninguém �car de fora, observe as características dos estudantes e utilize diferentes linguagens

(corporal, visual, oral e escrita) com suas combinações, de modo a incluir todos no jogo.

Atividade 2: Jogos do cabo de força

Proponha aos estudantes que se organizem em dois grupos en�leirados em sentidos opostos

segurando uma corda longa dividida ao meio por uma �ta. Explique que, ao seu sinal, deverão puxar a

corda tracionando os jogadores do outro time. Estabeleça no solo uma marcação visual para que

possam visualizar e marcar o ponto. Para ninguém �car de fora, observe as características dos



estudantes e utilize diferentes linguagens (corporal, visual, oral e escrita) com suas combinações, de

modo a incluir todos no jogo.

Proponha diferentes formações de grupo a cada rodada do jogo para que possam ter uma

experimentação com sensações distintas.  

Atividade 3: Jogo do bobinho

Organize os estudantes em pequenos grupos (quartetos ou quintetos) em roda e, de posse de uma

bola, peça que cada grupo escolha um dos participantes para se posicionar no centro da roda.

Explique que os jogadores que estão na roda deverão trocar passes e o jogador no centro deverá

tentar tomar a posse da bola para si. Diga que quem errou o passe da bola para o companheiro

dentro da roda deverá substituí-lo e se posicionar no centro da roda.

Combine com eles regras importantes para evitar acidentes e desentendimentos para recuperar a

bola. Para ninguém �car de fora, observe as características dos estudantes e utilize bolas maiores,

com diferentes texturas e também outras formas de movimento com a bola.

Intervenha na organização da atividade, caso seja necessário. Aqui podem ser explorados movimentos

de manipulação, segurando e lançando a bola para os demais estudantes que estão na roda enquanto

aquele que está no centro tenta recuperá-la. Incentive-os a criar outras formas de passar a bola para

os colegas. Sempre observe as peculiaridades da sua turma na hora de organizar as atividades,

permitindo a participação de todos.

Momento da re�exao

Faça uma roda para conversar com os estudantes sobre as atividades, questionando-os sobre a

participação e a percepção deles sobre a experimentação. Pergunte: As atividades propostas são

conhecidas ou desconhecidas? Se forem conhecidas, onde e com quem aprenderam? As atividades

são mais parecidas com jogos ou brincadeiras? O que acharam dos resultados das atividades? E do

ganhar e perder?

Incentive os estudantes a expressarem-se, conforme os combinados, na vez de falar, apontado

anteriormente. Lembre-se de sempre possibilitar a oportunidade para todos, considerando a

realidade e os possíveis impedimentos de seus estudantes.

Deixe-os falarem, não se preocupando em apontar respostas certas ou erradas, mas incentivando-os

a se expressarem a partir da experiência vivida. Veri�que outras formas de linguagens além da verbal,

por exemplo, o uso de imagens pode garantir uma maior participação de todos.

Faça pontuações, a partir da observação da vivência dos estudantes. Retome possíveis situações em

que houve con�itos e exclusão, e aquelas em que os estudantes apresentaram condutas positivas.

Sistematizacao do conhecimento



Con�rme com os estudantes os conceitos que os levaram a identi�car as características dos jogos e

sobre o que eles aprenderam nesta aula. Retome o cartaz elaborado coletivamente, diferenciando a

brincadeira do jogo. Destaque as características gerais que caracterizam os jogos que foram

experimentados na aula. Retome com os estudantes as características dos jogos e os elementos que

os diferenciam das brincadeiras, como: ter um adversário, existir um objetivo, haver regras, de�nir

condições de vitória, empate e derrota, ter �nalidades e permitir a interação de todos.

Comente que a participação de todos os estudantes é muito importante para acontecer o jogo, seja na

interação com os jogadores que estão no seu time ou com os adversários, pois sem eles não seria

possível acontecer o jogo. Explique sobre a competição presente no jogo e a possibilidade do ganhar e

do perder como elementos do jogo. Comente sobre a importância de saber lidar com esses dois

aspectos.

Explique a respeito da importância dos jogos tradicionais para a cultura de um povo e valorize as

respostas sobre a transmissão desses conhecimentos populares por familiares ou por pessoas

próximas a eles.

Evidencie junto aos estudantes outras competências que puderam ser aprendidas na aula, como a

utilização de diferentes linguagens para expressar suas ideias, o conhecer-se reconhecendo suas

emoções, a cooperação, o exercício da empatia e o respeito ao colega.

Para ninguém �car de fora, observe as características dos estudantes e utilize outras formas de

linguagens além da verbal, a formação de duplas para auxiliar na explicação, o uso de imagens pode

garantir uma maior participação de todos.

Registro e avaliacao

Como sugestão de registro, solicite aos estudantes que se dividam em grupos com no máximo quatro

colegas. Entregue uma cartolina para cada grupo e peça para fazer um desenho coletivo sobre o que

aprenderam nesta aula e para escolher uma palavra que simbolize o que eles aprenderam, como, por

exemplo, “aprendi sobre o ganhar ou perder”, ou “que a gente joga”, ou “que todos participam”.

Auxilie os estudantes na escrita desta palavra, caso seja necessário. Incentive os grupos para que

entrem em consenso sobre o que farão na cartolina, pois nesta atividade, o trabalho em grupo é muito

importante. Os estudantes poderão desenhar livremente sobre a aula de hoje; não existe desenho

certo ou errado; o importante é identi�car, por meio da expressão artística, se os conceitos sobre o

jogo e as diferenças entre jogo e brincadeira foram apreendidos por eles. Fique atento aos estudantes

que apresentarem algum impedimento na realização do registro, e proponha alternativas, como, por

exemplo, verbalizar sobre a experiência praticada e /ou usar outros materiais para o registro.

Essas respostas podem contribuir para avaliar como os estudantes se sentiram e perceberam as

atividades propostas, bem como nortear os próximos passos das aulas.

Como sugestão de avaliação, observe a participação dos estudantes e faça registros em relação à

interação entre eles. Observe quais jogos os estudantes mais gostaram de realizar e como interagem



em pares e em grupos. Observe também os deslocamentos dos estudantes entre os jogos, se

conhecem, se sugerem novas formas de jogar, se têm di�culdades em lidar com a vitória e com a

derrota. O registro coletivo feito anteriormente também poderá servir como instrumento de avaliação.

Lembre-se de observar atentamente a segurança e a inclusão de todos os estudantes nas atividades,

fazendo as adaptações necessárias. Peça para organizar e guardar os materiais no �nal da aula.

Barreiras

Barreiras

Deixar de adaptar espaços de jogo, limites e demarcações das atividades.

Utilizar objetos, equipamentos e materiais não adaptados utilizados na aula.

Exigir registros somente na forma escrita.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Adaptar os espaços para jogar. Se necessário, utilizar objetos com cores contrastantes para as

linhas e as marcações.

Adaptar os equipamentos e materiais a serem utilizados. Se necessário, utilizar materiais de

diferentes formas, tamanhos, cores e peso. Estar atento ao tempo necessário para a realização

das atividades.

Sugerir diferentes formas de linguagem para registros dos estudantes: produção textual,

verbalização, desenhos, produção de vídeos ou áudio, cartazes.

Desdobramentos

Para as próximas aulas, sugerimos que os estudantes identi�quem algumas práticas corporais de jogos

que são realizados no bairro ou na rua onde moram e contextualizem na aula com os colegas. Eles

podem eleger algum destes jogos para praticar na aula de Educação Física. Também podem

identi�car os jogos realizados nos horários de intervalo e recreio na escola, propondo mudanças em

regras e observando práticas excludentes para, assim, adaptá-las.

Outra proposta apresentada para dar sequência nesta unidade temática é possibilitar aos estudantes

que investiguem as categorias de jogos e tragam para as próximas aulas o resultado que encontraram,

para que seja experimentado nas aulas. Você também pode abordar sobre os jogos tradicionais,

populares ou antigos, e solicitar aos estudantes que investiguem essas práticas corporais junto às suas

famílias.

Conforme o número de aulas reservadas para esta sequência, aprofunde o tema. Incentive os

estudantes a serem protagonistas nas ações pedagógicas nas aulas de Educação Física: recriar novos

jogos, ampliar os movimentos necessários para a realização deles, estimular a criatividade. Também

reforce a importância do respeito entre todos, da inclusão dos colegas na aula e nas adaptações

necessárias nas atividades para que ninguém se sinta excluído. Lembre-se sempre de que o tempo e

o número de aulas serão determinados de acordo com o contexto de sua escola. Procure envolver a

participação ativa dos estudantes nas atividades sugeridas.



Outro desdobramento desta aula poderá ser a apresentação de jogos de tabuleiro ou jogos

eletrônicos, dependendo da realidade e do contexto de atuação de seus estudantes e de sua escola.

Sugerimos que aprofunde nas próximas aulas, nestas categorias com seus estudantes, incentivando-os

a pesquisar sobre o assunto e, como desdobramento, os estudantes possam trazer essas práticas

corporais para as aulas subsequentes de Educação Física. Lembre-os de que estudarão com mais

profundidade os jogos eletrônicos nos 6º e 7º anos.

Nesta sequência de aulas sobre o jogo para o primeiro ano, introduzimos a temática para o

desenvolvimento das habilidades elencadas neste plano, garantido que haja uma progressão do

conhecimento em outras sequências didáticas e também no ano seguinte. Teremos um

aprofundamento maior do tema quando explorarmos os jogos na escola, a diferença entre os jogos e

as brincadeiras, e os jogos no contexto regional. Não se esqueça de que você pode reorganizar as

sequências didáticas de acordo com a realidade de seus estudantes e de sua escola, possibilitando

mais ou menos aulas, conforme o contexto onde atua.

Ensino remoto

Você pode elaborar algumas perguntas que levem os estudantes a re�etir sobre o tema, como, por

exemplo: O que são jogos? O que são brincadeiras? Existe diferença entre jogos e brincadeiras? Você

pode ir anotando as respostas de todos sem fazer interferência neste momento. Após os estudantes

opinarem, solicite que façam os mesmos questionamentos aos seus pais. Estimule-os para que todos

falem e exponham suas ideias.

Inicie com a atividade jogo da velha e explique as regras aos estudantes da mesma forma como faria

na atividade presencial, solicite aos estudantes realizar o jogo da velha com uma outra pessoa no

local onde reside.



Depois, sugira o jogo tesoura, pedra e papel, descreva-o da mesma forma que o jogo da velha. O

estudante pode escolher alguém próximo para realizar a atividade.

E, por �m, peça que pesquisem ou criem um jogo, e expliquem suas regras. Este jogo tem de ser

jogado em grupos ou equipes, em que todos participem e também que possam ser feitas equipes de

meninos e meninas juntos.

Questione os estudantes: Todos conheciam o jogo da velha e o jogo tesoura pedra e papel? Conheciam

o jogo com outro nome? Estes mesmos jogos poderiam ser jogados em grupo? Se possível, solicite que

expliquem de que maneira (se nenhum estudante se manifestar, você pode dar sugestões de como

jogar em grupo estes jogos). Pergunte qual a diferença entre jogar individual e em equipe?

Agora, peça aos estudantes para realizar: Tarefa 1 - pesquisa ou criação de um jogo com as

características estabelecidas. Após todos se expressarem você pode perguntar aos estudantes qual a

possibilidade de realizarem um ou mais jogos desses no ambiente onde eles moram. Sugira que

realizem o jogo e contem para todos como foi a experiência vivida. Tarefa 2 – a diferença de jogo e

brincadeira. Nesse momento, faça a sistematização das respostas, apontando as características do

jogo e da brincadeira e suas diferenças. Estimule todos os estudantes a se expressarem e exporem

suas ideias.

Continuando uma re�exão mais ampla sobre as atividades solicitadas, pergunte aos estudantes: O que

as três atividades tiveram em comum e suas diferenças? O que eles entendem sobre o que é saber

perder? O que é jogo limpo? Qual a satisfação de vencer mesmo burlando as regras do jogo? Existem

diferenças entre jogar somente entre participantes do mesmo sexo e com participantes do sexo

oposto?

Sobre o plano
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