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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 2 

 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do Conhecimento: Brincadeiras e jogos do mundo. 

 

Você sabia que brincar é um direito garantido por lei no Brasil? 

 

Brincar deve fazer parte da infância de todas as crianças, pois é essencial para estimular o 

desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo e social. No 

entanto, há algumas décadas, as crianças não brincavam ou não eram vistas com esse direito. 

Assim, desde cedo deviam trabalhar e ajudar seus familiares. 

O tempo passou, a visão das pessoas sobre a necessidade de brincar mudou e hoje as 

brincadeiras e a possibilidade de brincar do que a criança quiser se tornaram um direito, desde 

quando surgiu a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada na Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 1959 e fortalecida pela Convenção dos Direitos da Criança de 1989, informando 

que:  

 

“Toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades 

públicas garantirem a ela o exercício pleno desse direito.” 

 

No Brasil, a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também 

asseguram o direito de brincar, garantindo que a criança possa se divertir no tempo da infância. 

Afinal, durante as brincadeiras, além da diversão, todos podem aprender muito. 

No entanto, a realidade de muitas crianças impõe o trabalho fora de casa, o cuidado com os 

irmãos e os afazeres domésticos, ao invés das brincadeiras. É preciso, portanto, que as crianças 

conheçam seus direitos, que toda a sociedade possa entender a importância das brincadeiras para 

o desenvolvimento da criança e que o cenário de trabalho infantil mude no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Agência Senado | Acesso em 08/01/2021 

 

1- De acordo com o texto acima, brincar é: 

a) Uma obrigação. 

b) Um dever. 

c) Uma bobagem. 

d) Um direito. 

 



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

2- Se brincar é um direito, escreva qual é a sua brincadeira preferida e com quem gosta de se 

divertir durante essa brincadeira. 

  

  

  

  

 

 

3- Por que brincar é importante durante a infância? Descreva com suas palavras a importância 

de brincar. 

  

  

  

  

 

 

4- Além das brincadeiras tradicionais como pega-pega, amarelinha, ciranda, esconde-esconde, 

pular corda, e tantas outras pelo mundo, existem brincadeiras bem divertidas e que também 

podemos aproveitar. Conheça abaixo a brincadeira Pilolo, do país Gana, do continente 

africano. 

a) Convide seus familiares para brincar com você. 

b) Em seguida, escolha uma pessoa para esconder alguns objetos que podem ser pedra, 

moeda, botão ou qualquer outra coisa que possa ser facilmente escondida  

c) Enquanto isso, os demais participantes devem permanecer de olhos fechados.  

d) Assim que o participante esconder os objetos, deverá fazer uma linha de chegada e falar 

alto: — Pilolo! A palavra significa procurar. 

e) Os demais participantes, que estavam de olhos fechados, devem encontrar os objetos 

que estão escondidos. O primeiro participante que atravessar a linha de chegada com 

um dos itens marca um ponto. O jogo pode ser repetido até que as crianças fiquem 

cansadas de jogá-lo, e o participante com mais pontos ganha a partida. 

  


