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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 2 

 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do Conhecimento: Brincadeiras e jogos do Brasil matriz indígena e africana. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Brincadeiras do Brasil 

 

Na nossa primeira atividade de educação física, 

aprendemos sobre um jogo muito comum no Brasil, o jogo 

da velha. Vimos também que, apesar de ser um jogo muito 

popular aqui no nosso país, o jogo da velha teve sua origem 

em outros países. Até mesmo o nome “jogo da velha” é de 

outro país.  

Isso acontece porque o Brasil teve sua origem 

cultural baseada na imigração de povos europeus e 

africanos e também baseada na cultura dos povos que aqui 

viviam: os indígenas. 

Com isso, o Brasil se tornou um país com uma cultura muito diversa, ou seja, cheio de 

misturas na nossa língua, na nossa comida, nas nossas festas, nos nossos costumes e até mesmo 

nas nossas brincadeiras. É importante saber a origem das brincadeiras para valorizar a história e 

para entender um pouco mais sobre o nosso país e a nossa cultura. 
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1- De acordo com o texto, o Brasil tem sua origem cultural em quais povos? 

a) Europeus, africanos e indígenas. 

b) Colombianos, japoneses e canadenses. 

c) Gregos, romanos e indígenas. 

d) Europeus, africanos e colombianos. 

 

2- Por que precisamos conhecer a origem das nossas brincadeiras? 
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3- Vamos conhecer uma brincadeira brasileira, de origem indígena? Convide as pessoas que 

moram com você para brincar também. 

 

Corrida do Saci 

Número de participantes: pelo menos 2 participantes. 

Relacionada ao personagem mais conhecido do nosso folclore, o saci, a 

corrida é feita com uma perna só.  

• Traça-se com um giz, ou mesmo na areia, uma linha para indicar a 

chegada, e outra, a partida. 

• Assim, todos os jogadores permanecem atrás da linha de partida. 

Quando for dado o sinal, todos devem correr com uma perna só até a linha de 

chegada.  

• Se forem utilizados os dois pés em algum momento da corrida, o jogador fica fora do 

jogo.  

• Vence quem conseguir chegar primeiro do outro lado com uma perna só. 
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4- Você gostou dessa brincadeira de origem indígena? Explique como foi a brincadeira com as 

pessoas que moram com você. 

  

  

  

  

  


