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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e Jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e Jogos inclusivos. 

 

Brincadeiras e Jogos inclusivos 

 

São aquelas que permitem a participação de todas as crianças. O objetivo é que todos interajam 

durante os jogos ou brincadeiras, valorizando as diferenças, estimulando a autonomia e 

fortalecendo a autoestima dos envolvidos. 

 

Para entender melhor sobre inclusão, se possível acessar o link abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU 

 

 

Acesso em: 29/04/2020 

 

1- Leia o texto: 

Uma Joaninha diferente 

 

 

Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas... por isso ela era diferente. As outras 

joaninhas não lhe ligavam nenhuma. Cada uma com as suas bolinhas, passavam a vida a dizer que 

ela não era uma joaninha. 

https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU
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A joaninha ficava triste, pensando nas bolinhas e no que poderia fazer… comprar uma capa de 

bolinhas? Ou, quem sabe, ir-se embora para longe, muito longe dali? Ela pensava e pensava… 

Sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha verdadeira ou não. Mas 

as outras joaninhas não pensavam assim. Então ela resolveu não dar mais importância ao que as 

outras joaninhas pensavam e continuou a sua vida de joaninha sem bolinhas… até que um dia, as 

joaninhas reunidas resolveram expulsar do jardim aquela que para elas não era uma joaninha! 

 

Sabendo que era uma autêntica joaninha, mesmo sem bolinhas, teve uma ideia… contou tudo ao 

besouro preto, que é parente distante das joaninhas.  

 

Decidiram ir à casa do pássaro pintor e contaram-lhe o que estava a acontecer. O pássaro pintor, 

então, teve uma ideia. Pintou tão bem o besouro, que ele ficou a parecer uma joaninha verdadeira… 

e lá foram os dois para o jardim: a joaninha sem bolinhas e o besouro disfarçado. 

 

No jardim, ninguém percebeu a diferença. E com festa receberam a nova joaninha. A joaninha sem 

bolinhas, que a tudo assistia de cima de uma folha, pediu um minuto de atenção e, limpando a 

pintura que disfarçava o besouro preto, perguntou: - afinal… quem é a verdadeira joaninha? 

Célia Regina Melo Fonte: Slideshare.net – Acesso em:  29/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Você já participou de algum jogo ou brincadeira inclusiva? Como foi? 

  

  

  

Como aves, as pessoas são diferentes em seus vôos, 

mas iguais no direito de voar. 
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3- Vamos jogar!  

Campo minado - você irá precisar de uma venda, tampinhas de garrafa, latinhas de refrigerante, 

bolinhas de papel, etc. esses objetos serão usados como as minas.  

Espalhe as bolinhas no espaço, escolha quem será o primeiro vendado, quem estiver vendado, tem 

o objetivo de atravessar o campo minado, guiado por quem estiver sem a venda, sem pisar em 

nenhuma bolinha. Veja o exemplo abaixo. 

 

Fonte: Youtube.com – Acesso em 29/04/2020. 

 

 

4- Use a criatividade e desenvolva ou adapte em seu caderno, uma brincadeira para que ela 

seja aplicável para um colega cadeirante.  

  

  


