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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 8 
 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos de Conhecimento: Brincadeiras e jogos do mundo.  

 
Brincadeiras do mundo – Nova York 

 
Imagem: @freepik 

 
Nova York é um estado dos Estados Unidos e os indivíduos que nascem lá são chamados 

de “nova-iorquinos”. O estado abriga a cidade de Nova York, a mais populosa do país. O município 

possui o mesmo nome, porém não é a capital do estado. A cidade de Nova York é um polo cultural, 

comercial, político e comunicacional dos Estados Unidos.  

Entre os costumes nova-iorquinos, está um jogo típico de rua, que se chama skelly. O jogo 

foi um dos jogos mais populares de rua em Nova York e as zonas circundantes da década de 1950 

até a década de 1980, mas é menos popular hoje.  
Fonte: Glaucie Pereira (adaptação) de resumoescolar.com | Acesso em 04/03/2021 

 

 

1- De acordo com o texto, identifique a frase incorreta.  

a) Dentre os costumes nova-iorquinos, está um jogo típico de rua, chamado skelly. 

b) A capital de Nova York é a cidade de Nova York.  

c) Nova York é um estado e os indivíduos que nascem lá, são chamados de “nova-

iorquinos”. 

d) O jogo foi um dos mais populares de rua em Nova York e as zonas circundantes da 

década de 1950 até a década de 1980, mas é menos popular hoje.  
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2- Vamos conhecer e praticar um famoso jogo dos nova-iorquinos, o skelly?  

Convide seus familiares para participarem com você. 

 
Skelly  
 

País de origem: New York 

 

Número de jogadores: 2 a 6 participantes. 

 

  
Imagem: @freepik  

 
 
Materiais necessários:  

 

 
 

Fita adesiva Tampas de garrafa PET 
Imagem: @freepik 
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Como jogar: 

 
a) Para iniciar o jogo, deverá ser desenhado no chão o esquema a seguir. 

 

 

 

 
b) Os participantes decidem quem começa e a ordem de lançamento de cada um. Cada jogador 

coloca a sua tampinha sobre a linha de saída. 

c) Na sua vez, o participante lança a sua tampinha com o objetivo de avançar até a casa 

correspondente. O lançamento é feito no chão, batendo na tampinha com um movimento 

brusco de extensão do dedo indicador que estava preso pelo polegar, o chamado “peteleco”.  

d) Na primeira volta, todos devem lançar a sua tampinha para a casa marcada com o número 

1.  

e) Quando um participante consegue que a tampinha pare na casa correspondente, volta a 

atirá-la para a casa 2 e, assim, sucessivamente. 

f) Se a tampinha não chega a nenhuma casa, ela deve ficar parada onde ficou até a próxima 

jogada desse participante. 

g) Quando um participante consegue que a sua tampinha se choque com a de outro jogador, 

sua própria tampinha avança para a casa seguinte e ganha o direito de jogar novamente.  

h) A casa central está rodeada pela zona não permitida (com losangos vermelhos). Quando 

uma tampinha cair numa das casas da zona não permitida, o participante fica sem jogar 

durante três rodadas.  

 

Linha de saída 
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i) Qualquer tampinha que consiga chegar ao número 9, transforma-se numa “tampinha 

venenosa”. Se uma ”tampinha venenosa” tocar em outra, esta será eliminada. 

j) A “tampinha venenosa” tem como objetivo somente bater nas outras tampinhas, eliminando-

as.  

k) Ganha a última tampinha que permanecer no jogo.  
Imagens: Ilustração do autor  

 

Para entender melhor, se for possível, acesse o vídeo a seguir. 

 
Link: https://youtu.be/3ekxeEFIb7w 

 

3- Se você precisasse descrever um jogo típico do Brasil para algum estrangeiro, que jogo 

seria esse? Descreva o passo a passo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://youtu.be/3ekxeEFIb7w

	1- De acordo com o texto, quais são as provas disputadas tanto na categoria feminina quanto masculina?
	2- Por que a ginástica artística é conhecida como ginástica olímpica?
	Ikindene X Idjassú

	1- Segundo o texto, o que diferencia a luta Ikindene da luta Idjassú?
	2- Qual é o nome dado ao observador/orientador da luta Idjassú?
	3- Em quais estados brasileiros as lutas Ikindene e Idjassú acontecem respectivamente?
	4- Vamos experimentar uma adaptação da luta indígena Idjassú? Convide um familiar para brincar com você e observe atentamente as regras a seguir.
	1- Segundo o texto, qual é a diferença entre as duas formas de luta Laamb?
	2- Além de luta, Laamb pode ser considerada também:
	3- Há semelhanças entre as lutas Huka-Huka, Idjassú e Laamb? Escreva as semelhanças se houver.
	4- Complete as sentenças:

