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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos.    

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto regional. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, auxiliem as crianças na realização das atividades propostas.  

 

Brincadeiras Indígenas 

 

A população indígena possui muitos jogos e brincadeiras, que ao longo do tempo foram 

incorporados e adaptados e hoje fazem parte da cultura popular como a peteca, perna de pau e o 

cabo de guerra.  

Os indígenas gostam muito de brincadeiras e em alguns casos constroem seus próprios brinquedos, 

buscando a matéria-prima na mata e aprendendo com os mais velhos sobre a confecção do 

brinquedo. Mas para eles, isso também é diversão, pois construir o brinquedo também faz parte da 

brincadeira. 

Texto de autoria de Gisele Vitório 

 

Veja abaixo uma brincadeira que herdamos da cultura indígena: 

 

Cabo de Guerra 

 

 

Fonte: Freepik.com Acesso 13/05/2020 

 

Essa brincadeira também é conhecida como jogo da corda ou tração à corda. 

É uma atividade esportiva nas quais duas equipes competem entre si em um teste de força, puxando 

a corda cada uma para si. 

Nas aldeias, a brincadeira faz parte de eventos como festas e comemorações indígenas. 
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1- De acordo com o texto, quais são as brincadeiras indígenas que hoje fazem parte da cultura 

popular? 

  

  

  

 

2- Quantas equipes são necessárias para a brincadeira cabo de guerra? 

  

 

3- Vamos brincar de cabo de guerra de forma diferente? 

 

Cabo de Guerra Elétrico 

Nesta forma de brincar de cabo de guerra, você não precisará de corda ou muitas pessoas, 

mas com certeza, será muito divertido.  

 

Materiais necessários: 

 1 lata de alumínio (refrigerante). 

 2 bexigas. 

 

Passo a passo: 

 Entregue uma bexiga cheia para cada participante.  

 Faça uma linha central. 

 Esfregue as bexigas no cabelo, antebraço ou em um tecido de malha e aproxime da 

latinha, não encoste! 

 A energia fará com que a lata se movimente. 

 Diferentemente do cabo de guerra tradicional, nesta brincadeira ganha quem levar a 

latinha para o seu lado. 

Para saber como funciona a brincadeira, acesse o link disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5uAMmfuMqzM ou confira as imagens abaixo: 
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