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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.

(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros

momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola,

produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade.

Objetos de conhecimento

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

Objetivos de aprendizado

Conhecer jogos do contexto comunitário e escolar.

Identi�car as características dos jogos do contexto comunitário.

Reconhecer o espaço escolar para a realização e adaptação de jogos do contexto comunitário.

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

contexto comunitário.

Respeitar as diferenças individuais de desempenho dos colegas nos jogos do contexto

comunitário.

Identi�car novas habilidades motoras básicas e aprimorá-las nos jogos do contexto

comunitário.

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/1ano/educacao-fisica/o-jogar-na-escola/6560
http://localhost:3000/ensino-remoto/fundamental/1ano/educacao-fisica
http://localhost:3000/fundamental/1ano/educacao-fisica/o-jogar-na-escola/6560


Relacionar a presença das capacidades físicas nos jogos do contexto comunitário com

atividades que realiza em outros momentos do seu dia a dia.

Competências gerais

1. Conhecimento

3. Repertório cultural

9. Empatia e cooperação

Passo a passo

Materiais sugeridos

Nenhum.

Conversa inicial

Apresente aos estudantes os objetivos desta aula e comente que irão re�etir sobre a utilização do

jogo no espaço escolar. Elabore previamente algumas perguntas que levem os estudantes a fazer esta

re�exão, como, por exemplo: Em quais momentos vocês jogam na escola? Quais jogos costumam

realizar? Quais materiais utilizam? Quais os movimentos necessitam para realizar tal jogo? Retome

com a turma as características dos jogos para facilitar a discussão, como a existência de regras, a

presença de ganhador e perdedor.

Você poderá fazer um combinado com a turma para este momento de discussão, permitindo que

aqueles que desejem expressar-se, falem e sejam ouvidos por todos. Perceba quem possui restrições,

seja por medo, alguma barreira na comunicação ou impedimento, e faça intervenções necessárias,

dando dicas, incentivando os estudantes a expressarem-se da maneira que lhes for conveniente.

Também incentive a turma a colaborar com os colegas e observe se algum estudante necessita de

orientação individualizada. Utilizar imagens e outros elementos de alguns jogos, como cordas, bolas

pode contribuir para o diálogo.

Comente com os estudantes que nesta aula experimentarão os jogos de perseguição. Retome com a

turma as características dos jogos. Fique 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 os estudantes.

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. Por exemplo, quem estiver com a vez de fala terá direito de expressar-se, e, em



seguida, irá escolher o próximo colega para manifestar-se. Garanta que todos possam se expressar e

também ouvir os colegas. Essas práticas são importantes para o desenvolvimento da oralidade e da

escuta.

Inicialmente, proponha para a turma a experimentação de dois jogos de perseguição para introduzir o

assunto e comunique a turma que, posteriormente, eles também criarão regras para serem praticadas

por todos. Solicite aos estudantes que, no momento da prática, se atentem aos gestos motores e

capacidades físicas requisitados em cada jogo, e que, no momento da re�exão, irão comentar com a

turma quais gestos identi�caram.

Atividade

Atividade 1: Pega-pega gelo

Apresente o pega-pega gelo aos estudantes, exempli�cando a regra básica. No jogo pega-pega gelo,

quem for pego deve �car parado no lugar, como uma estátua, e só retornará ao jogo se outros

jogadores que estão fugindo encostarem nele (variação: passando por debaixo da perna do colega

“congelado”). O jogo termina quando todos os fugitivos forem congelados.

Porém, nesta atividade, proponha aos estudantes que criem e estabeleçam as próprias regras de

congelar e descongelar. Possibilite que organizem o jogo, estipulando o que vale e o que não vale na

hora de experimentar a prática, como �carão congelados e quais as possibilidades de descongelar e

voltar para a atividade. Dessa maneira, você estará incentivando o protagonismo da turma na vivência

do jogo.

É importante que se veri�que o número de fugitivos em comparação com o número de perseguidores,

pois, se for muito menor a quantidade de perseguidores, di�cilmente o jogo terminará. É importante

estar atento aos estudantes da turma, caso seja necessário, você pode e deve �exibilizar as regras,

por exemplo, propor que os fugitivos estejam em duplas compondo diferentes modos de se

locomover pelo espaço. Também podem ser incorporados diferentes “piques”, fugitivos não podem ser

pegos se na dupla um estiver com a mão na cabeça do outro. Dessa forma, podemos ampliar as

competências e habilidades para além do se locomover rapidamente.  

Sugerimos começar o jogo com vários grupos (de cinco estudantes), demarcando os espaços para que

cada grupo realize a atividade. Em seguida, você pode ir aumentando os espaços e diminuindo os

grupos, de tal maneira que, no �nal, existam apenas dois grupos: um de pegadores e outro de

fugitivos. Circule entre os estudantes e perceba como reagem, se apresentam di�culdades. Faça

intervenções, quando necessário, e sugira a formação de novos grupos, como, por exemplo, “agora

meninas perseguem e meninos fogem”. Sugira também que criem gestos e regras durante a atividade,

possibilitando a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Indicamos uma segunda atividade para a

sequência de aula.

Atividade 2: Mãe da rua colorida



Apresente aos estudantes outro jogo, desta vez, utilizando toda a turma no espaço delimitado da aula

de Educação Física. Faça duas linhas no chão a uma determinada distância uma da outra,

demarcando a rua. Um dos estudantes será o pegador e �cará atrás de uma das linhas. Os demais

estarão atrás da outra linha. O objetivo dos fugitivos é ultrapassar a linha em que o pegador se

posiciona. O jogo é iniciado a partir da fala do perseguidor com os fugitivos: “Mãe da rua colorida”;

todos: “Qual cor?”; pegador: “amarelo” (ou a cor que preferir).

Tenha atenção caso haja estudante com de�ciência visual ou auditiva. Proponha aos estudantes que

se revezem no auxílio ao colega, fazendo a audiodescrição da cor ou auxiliando-o na leitura labial ou

demonstração da cor.

Todos que tiverem a cor referida pelo pegador podem atravessar a rua sem serem capturados. Os que

não tiverem devem correr tentando chegar ao outro lado sem ser pegos. Em geral, o pegador �ca de

costas para os demais ao dizer a cor, assim nenhum fugitivo é privilegiado. O jogo termina quando

todos forem capturados.

Circule entre os estudantes e perceba como reagem, se apresentam di�culdades. Faça intervenções,

quando necessário, e não se esqueça de possibilitar a participação de todos.

Após a experimentação desta atividade, sugira aos estudantes que criem e estabeleçam novas regras

para o jogo, como a organização dos espaços, as maneiras de escolherem os pegadores, o que é válido

ou não na atividade. Possibilite que a turma elabore novas maneiras de se jogar, propondo desa�os de

modi�cações quanto às habilidades motoras e capacidades físicas a serem exploradas por eles.

Dessa maneira, você estimulará a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Indicamos uma

terceira atividade para a sequência de aula.

Atividade 3: Recriando jogos de perseguição para tempos e espaços da escola

Possibilite aos estudantes que criem um jogo, que pode ser vivenciado fora do contexto da aula de

Educação Física, como, por exemplo, nos espaços externos, nos momentos de recreio, ou em tempos

e espaços escolares diversos, utilizando as características do jogo exploradas na Conversa inicial.  Os

estudantes deverão se organizar em grupos ou equipes, combinar as regras e organizar as �nalidades

e objetivos da atividade, enfatizando a importância da participação de todos, meninos e meninas.

Nesta atividade, os estudantes terão mais movimentação e protagonismo, participando da organização

do jogo. Possibilite à turma que organize a atividade, respeitando os tempos e espaços da escola onde

ela poderá ser praticada e, também, que re�ita a respeito da participação de todos nesta atividade.

Faça intervenções na organização da atividade, caso seja necessário. Possibilite que os grupos

apresentem os jogos de perseguição que criaram para que toda a turma possa vivenciar. Pense com os

estudantes se existe na proposta alguma barreira que possa impedir ou di�cultar muito a

participação de todos com segurança, autonomia e prazer no jogo. Proponha alternativas para que os

estudantes decidam a melhor forma de realizar a atividade. Sempre observe as peculiaridades da sua

turma na hora de organizar as atividades, permitindo a participação de todos.



Momento da re�exao

Após a prática, faça uma roda de conversa e discuta com os estudantes sobre as atividades,

questionando-os sobre a participação e a percepção deles a respeito da experimentação, utilizando

questões disparadoras, como: Vocês conheceram jogos do contexto comunitário? Reconheceram

outros espaços escolares para a utilização dos jogos do contexto comunitário? Respeitaram as

diferenças individuais dos colegas nos jogos do contexto comunitário? Quais foram os gestos motores

ou habilidades motoras que vocês utilizaram na prática destes jogos? Reconhecem a presença das

capacidades físicas nos jogos com atividades que realizam em outros momentos do seu dia a dia?

Quais? A partir das respostas dos estudantes a respeito dessas perguntas, direcione o momento de

re�exão, com outras questões norteadoras: Para que servem as habilidades motoras que vocês

experimentaram? Todos possuem as mesmas capacidades de realização das habilidades

motoras? Lembre-se sempre de possibilitar a oportunidade a todos, considerando a realidade e os

possíveis impedimentos e as formas singulares de comunicação de cada um dos estudantes, de

maneira a ampliar a expressão do conhecimento construído de cada um dos participantes.

Além disso, você pode incentivar os estudantes a praticar estes jogos em outros momentos da rotina

escolar, como no momento do recreio. Questione-os se tais atividades são possíveis de realizar no

recreio e como eles podem adaptar as regras para que seja permitida a participação de todos.

Incentive os estudantes a re�etirem sobre em quais outros espaços ou tempos escolares estas

atividades poderão ser praticadas, e quais outros jogos eles poderão realizar nestes momentos.

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

anteriormente. Deixe os estudantes falarem, não se preocupando em apontar respostas certas ou

erradas, principalmente na execução dos gestos motores, e sim expressarem-se a partir da

experiência vivida. 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

as habilidades motoras que eles aprenderam nesta aula. A partir da re�exão trazida na roda de

conversa, retome com os estudantes as características dos jogos e a aquisição das habilidades

motoras nas práticas corporais vivenciadas. Além disso, observe que as aprendizagens que partem

das suas experiências proporcionam maior signi�cado.

Observe se, nesta aula, os estudantes conheceram os jogos do contexto comunitário e escolar e

reconheceram os espaços e tempos escolares para realização e adaptação destes jogos. Também

con�rme com os estudantes se houve respeito das diferenças individuais e de desempenho na

participação dos jogos e, se for necessário, proponha um aprofundamento sobre esta temática com a

turma. Outra sugestão que propomos para a sistematização dos conhecimentos a respeito da

temática dos jogos do contexto comunitário na escola seria propor aos estudantes uma gincana,



dividindo a turma em equipes, em que os estudantes seriam os organizadores da atividade,

escolhendo quais jogos iriam disputar, as regras, os combinados da turma e a premiação.

Importante destacar também sobre o reconhecimento dos estudantes a respeito da utilização do

corpo de maneira intencional, com criatividade, controle e adequação, e se �cou claro para todos a

utilização e identi�cação das habilidades motoras e capacidades físicas requeridas nos jogos,

relacionadas com atividades que realizam em outros momentos do dia.

O desenvolvimento das competências decorre do enfoque dado às aulas. Porém, perceba que nessa

sequência os estudantes aprofundaram os conhecimentos sobre características dos jogos e também

as habilidades motoras de locomoção, e puderam utilizar esse conhecimento em novas experiências e

conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo, evidenciando a competência geral 1.

Além disso, quando eles mesmos criam regras nos jogos ou participam dos jogos dos colegas, podem

perceber e valorizar a diversidade cultural presente na escola, evidenciando a competência geral 3. A

competência 9 também pode ser desenvolvida, na medida em que os estudantes reconhecem e

respeitam as diferenças individuais e propõem alternativas para os jogos, de modo que todos possam

participar, valorizando a diversidade sem preconceitos, exercitando a resolução de con�itos e a

cooperação.

Sugerimos, como um aprofundamento deste conhecimento, que, nas próximas sequências de aulas, o

enfoque seja em outros tipos de jogos do contexto comunitário trazidos pelos estudantes. Solicite à

turma que faça uma pesquisa prévia e organize uma lista de jogos que podem ser praticados na aula

de Educação Física e que, posteriormente, podem ser introduzidos em outros espaços e tempos da

escola, como, por exemplo, no horário do recreio. A pesquisa poderá ser feita utilizando recursos

midiáticos, caso haja disponibilidade na unidade escolar, ou ainda, entrevistando estudantes de outras

séries para reconhecerem as práticas vivenciadas por outros colegas da escola. Podem ser utilizados

os dois caminhos de experimentação: levar os jogos praticados em outros espaços e tempos escolares

para a Educação Física ou levar os jogos experienciados nas aulas para outros momentos da escola.

Fique atento também quanto ao conhecimento dos estudantes sobre as habilidades motoras e

capacidades físicas que experimentaram na prática dos jogos, se elas foram compreendidas pela

turma, de maneira que identi�quem a utilização destes gestos e movimentos em outros momentos da

vida cotidiana. Em aulas posteriores, você poderá ampliar o conhecimento dos estudantes a respeito

da temática, propiciando à turma a vivência e experimentação de outras formas de locomoção,

manipulação e identi�cação de capacidades físicas, ampliando, assim, o repertório motor dos

estudantes.

Desse modo, o diálogo com os estudantes sobre estes conceitos será importante para a vida deles no

cotidiano. Lembre-se de observar atentamente a segurança e a inclusão de todos os estudantes nas

atividades, fazendo as adaptações necessárias e solicite-lhes que organizem e guardem os materiais

no �nal da aula.

Registro e avaliacao



Como sugestão de registro, solicite aos estudantes que registrem, da maneira que acharem melhor

(desenhos, frases, palavras), quais os jogos experimentados na aula poderão ser levados para outros

espaços e tempos da escola.

Auxilie os estudantes na escrita dessa palavra, caso seja necessário. Os estudantes poderão registrar

livremente; não existe desenho certo ou errado. O importante é identi�car se os objetivos de

aprendizagem elencados nesta aula foram apreendidos pelos estudantes.

As 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, sugerimos que os estudantes façam um mural com os registros dos jogos

experimentados na aula que podem ser recriados em outros espaços e tempos da escola. Além disso,

utilize seus registros de observação feitos durante a prática e re�exão dos estudantes, como

propósito avaliativo, a partir das manifestações orais dos estudantes a respeito das vivências

praticadas e do conhecimento adquirido nesta aula. Nesse registro coletivo pode-se destacar

descobertas, palavras e imagens-chave e regras. Sempre cuidando para que os materiais ofertados

permitam a opção e a utilização com o máximo de autonomia para todos os estudantes. O uso de

outros modos e/ou materiais, assim como a �exibilização de regras, não pode suprimir o desa�o e o

sujeito através de uma ajuda excessiva e por vezes invasiva.

Outra observação que pode ser utilizada como avaliação é questionar oralmente à turma sobre o que

aprenderam a respeito das habilidades motoras e quais a turma estudou ao praticar os jogos de

perseguição.

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

fazendo as adaptações necessárias. Solicite-lhes que organizem e guardem os materiais no �nal da

aula.

Barreiras

Barreiras

Utilizar meios de comunicação restritos para conhecer jogos do contexto comunitário e escolar.

Utilizar o corpo com movimentos especí�cos.

Reduzir as habilidades motoras nos jogos do contexto comunitário.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Diversi�car atividades que exijam outros tipos de comunicação (sempre mantendo o objetivo

inicial proposto).

Garantir a acessibilidade dos recursos e dos materiais que serão manuseados, assim como do

local da prática.



Utilizar recursos adequados (como áudio, vídeos legendados, materiais que os estudantes

possam ter contato manual etc.).

Possibilitar e valorizar diferentes meios de se movimentar para jogar.

Desdobramentos

Sugerimos alguns desdobramentos para as próximas aulas; os estudantes poderão compor uma lista

de jogos do contexto comunitário e experimentá-los na aula de Educação Física para análise das

características quanto a movimentação (habilidades motoras e capacidades físicas), espaço, regras,

participação de meninos e meninas e materiais a serem utilizados. Com base nesta pesquisa,

identi�quem os jogos realizados nos tempos e espaços disponíveis na escola, veri�cando a

possibilidade de experimentá-los, propondo mudanças em regras e observando práticas excludentes

para, assim, adaptá-las. Não se esqueça de contar com a ciência e autorização da equipe gestora da

unidade escolar para viabilizar essa ideia.

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

que pesquisem com a família e recriem novos jogos de perseguição para que sejam experimentados

nas próximas aulas.

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

estudantes sempre 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. Reforce a importância do respeito entre todos, da inclusão dos colegas na aula e das

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 o aprofundamento das habilidades motoras, utilizando

gestos motores para a prática corporal dos jogos, com habilidades motoras de locomoção,

estabilização e manipulação. Poderão ser sugeridos aos estudantes outros jogos de perseguição que

utilizem as habilidades de estabilização e de manipulação.

Para as atividades de locomoção, sugira aos estudantes a elaboração de circuitos desa�antes,

apresentando diversos materiais da escola e possibilitando-lhes criar seus obstáculos, estimulando as

habilidades de correr, saltar, equilibrar-se e rolar. Também sugerimos uma sequência de atividades do

jogo da queimada, como forma de trabalhar as habilidades motoras. Não se esqueça de possibilitar

aos estudantes que pesquisem, apresentem os jogos, vivenciem e recriem as regras para a

participação de todos. Sugira que repensem os espaços da escola e as habilidades motoras

estudadas, substituindo os jogos por outros que julgarem adequados.

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. Não se esqueça de



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

Comece a aula com a Conversa inicial da atividade, informe os estudantes que irão estudar sobre o

jogar na escola, aproveite os questionamentos desta conversa. Debata com eles também sobre:

Os jogos comunitários, que são os jogos populares que passam de geração para geração e que são de

grande relevância cultural.

O jogar na escola: considerando os espaços e tempos, em que se pode discutir sobre outros momentos

além das aulas de Educação Física e do recreio para jogar.

O jogar e as capacidades físicas e habilidades motoras, quando jogamos desenvolvemos as

capacidades físicas, como velocidade quando corremos rápido, resistência quando corremos longas

distâncias por muito tempo, força quando puxamos ou empurramos algum objeto, por exemplo.

Realizamos movimentos de locomoção, como correr e saltar, de estabilização, quando nos

equilibramos e rolamos, e de manipulação, como lançar, arremessar, receber, quicar etc.

O jogar e as diferenças individuais de desempenho, para os estudantes respeitarem as diferenças de

desempenho, diferença entre meninos e meninas, diferença dos que têm a mobilidade reduzida etc.,

com o intuito de alcançar o respeito de todos a estas diferenças.

Solicite aos estudantes que façam uma pesquisa com algum adulto (pais, avós, tios, amigos, entre

outros) sobre um jogo de perseguição que ele realizava na sua infância. Explique que um jogo de

perseguição consiste basicamente em um pegar o outro. Geralmente possui um pegador ou vários

pegadores que correm atrás dos demais participantes que, muitas vezes, são denominados fugitivos.

Pode ter o pique, que pode ser um objeto, um local, uma palavra, ou uma regra, com a função de

colocar os participantes a salvo da perseguição. Peça-lhes que �quem atentos para perceber se é um

jogo que eles já conheciam e se há diferenças nas regras  do jogo que o adulto praticava com o que o

estudante conhece. Solicite-lhes anotar essas diferenças. Aproveite essas diferenças para que sejam

feitas re�exões pertinentes a respeito delas.

Comunique aos estudantes que eles irão apresentar a sua pesquisa para a classe e que todos

vivenciarão estes jogos de perseguição quando tiverem as aulas presenciais. Se o jogo possuir algum

impedimento para ser realizado no ambiente escolar, ou tenha alguma impossibilidade de ser



realizados por todos, o grupo deverá contribuir com propostas de adaptações para que se elimine

alguma diferença individual e restrições de espaço. Pode-se também solicitar aos responsáveis pela

administração escolar outros momentos que vão além das aulas de Educação Física e recreio para

realizar estas atividades.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Renata Cristina Rogich Merighi
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