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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

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

 

Os jogos e as brincadeiras são muito importantes em nossa vida, através delas 

vivenciamos regras, esperar a vez para jogar e também a ganhar e perder e 

podemos criar nossos próprios jogos, você sabia? 

Sim, com qualquer tipo de material e um pouco de criatividade, podemos produzir 

um brinquedo, um jogo ou até mesmo uma brincadeira que pode ficar conhecida 

mundialmente. Olha que interessante o caso abaixo: 

 

Fonte: Freepik.com acesso em 08/05/2020 

 

Desafio da Garrafa 

Uma mania se espalhou por todo canto do país. Em casa, nas ruas e nas escolas, toda a garotada 

está arremessando garrafas de água.  

O Fenômeno do desafio da garrafa foi criado por Michael Senatore, participante de um show de 

talentos e teve repercussão no mundo inteiro, muitas crianças ao redor do mundo estão fazendo 

o desafio da garrafa. 

Assista o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g4OQsWEAoOc 

 

Acesso em 08/05/2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g4OQsWEAoOc
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Vamos jogar? 

 

1- Para esta atividade você vai precisar de: 

 

 02 garras pets tamanho médio; 

 Folha em branco; 

 Lápis colorido; 

 01 copo de plástico. 

 

          

Fonte: Freepik.com  

 

Passo a passo: 

 

a) Desenhe na folha os seguintes números 2 1 0 1 2, faça as marcações de forma horizontal, 

como na imagem abaixo: 

2 1 0 1 2 
 

b) Monte o jogo num espaço que seja fácil para fazer as jogadas movimentando os braços, 

lembre-se de colocar o copo plástico na frente do número 0, veja a imagem abaixo: 

 

 

 

2 1 0 1 2 
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c) Os dois jogadores começam a lançar as garrafas para o alto juntos, e toda vez que uma das 

garrafas cairem em pé, o jogador consegue marcar um ponto, e deslocar o copo para o lado 

onde esta sentado, se acaso dos dois marcarem os pontos ao mesmo tempo o copo deve 

voltar para o ponto inicial que é o zero, ganha que chegar na pontuação do número dois 

primeiro. 

 

 

2 1 0 1 2 
 

d) Se o jogador número 01 conseguir deixar a garrafa em pé, possui o direito de mover o copo 

para seu lado 

 

2- De acordo com o texto, porque os jogos e as brincadeiras são tão importantes para o nosso 

desenvolvimento? 

  

  

 

3- Em sua opinião, o jogo é Cooperativo ou Competitivo? Escreva em seu caderno justificando 

sua resposta e colocando as principais características que fizeram você chegar a esta 

escolha. 

  

  


