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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade Temática: Jogos e Brincadeiras. 

Objetos do Conhecimento: Brincadeiras e jogos do Brasil incluindo de matriz indígena e africana.  

 

Adriana Adedonha 

 

Adriana é uma menina de 8 anos muito comunicativa e que pensa muito rápido. Sua brincadeira 

preferida é Stop! ou Adedonha que ela sempre joga com os amigos da escola, os amigos da rua, 

os primos que ela visita ou com seus pais e irmãos.  

A brincadeira que ela mais gosta é tão antiga e popular que onde Adriana chega, todos sabem jogar 

e ela já vai logo arrumando papéis e canetas para que todos possam participar da brincadeira, não 

importando se serão três, cinco ou vinte jogadores. As únicas regras que Adriana gosta de enfatizar 

são: 

 No jogo da Adedonha não pode brigar. Tem que jogar! 

 Na hora de contar a pontuação, todos devem ser honestos. 

Adriana gosta tanto do jogo, que ficou conhecida como Adriana Adedonha e todos sabem que se 

quiser ser bom no jogo, tem que ganhar da Adriana. Ela é campeã! 

Gisele Vitório 

 

 

Fonte: Negociosdefamilia.com | Acesso em 14/05/2020. 
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Vamos aprender como se joga? Faça uma tabela como no exemplo abaixo: 

 

Letra Nome Fruta Esporte Animal Lugar Cor Filme Total 
         

         

         

         

         

         

 

Instruções de Jogo 

 

a) Cada jogador desenhará uma tabela com as categorias de palavras. A partir daí, sorteia-se 

uma letra entre os jogadores. Cada participante coloca as mãos para trás e combinam entre 

si que irão mostrar as mãos ao mesmo tempo, colocando uma quantidade de dedos que 

preferir. Conta-se: A, B, C, D, etc... Até acabarem os dedos e determinar a letra que será 

usada na rodada.  

b) Após a definição da letra, os participantes preenchem imediatamente a linha inteira da 

tabela, com a palavra começada com a letra sorteada, sendo ela relacionada ao título da 

coluna. 

c) O primeiro que conseguir preencher todas as colunas imediatamente grita: Stop! e assim os 

outros participantes interrompem o preenchimento de suas tabelas. 

d) Um jogador só pode dizer Stop! Caso tenha preenchido todas as colunas, sem exceção.  

e) A partir daí começa a análise das respostas e a contagem de pontos. 

 

Pontuação 

 

 Acertos: 10 pontos.  

 Palavras iguais entre dois participantes para um mesmo tópico: metade da pontuação para 

cada participante. 

 Não escreveu nada: não pontua. 
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1- Em sua opinião porque a brincadeira Stop! faz tanto sucessos entre crianças, jovens e 

adultos? Neste período em que estamos em casa, você já havia brincado de Stop!? 

  

  

  

  

 

2- Leia as afirmativas abaixo e registre a alternativa correta abaixo. 

 
a) O primeiro que não conseguir preencher todas as colunas imediatamente grita: Stop! 

b) O jogador só pode dizer Stop! caso tenha preenchido todas as colunas, sem exceção. 

c) Conhecida por alguns como Stop! e por outros de cegonha, é uma brincadeira muito antiga 

e popular entre crianças, jovens e adultos. 

  

  

 

3- Que tal um Stop! temático? Defina um assunto de interesse e é só adaptar as categorias. 

Veja o exemplo abaixo: 

Stop! da família Almeida –  

Inicie a partida com um membro da família e coloque as categorias relacionadas à família. Você 

pode criar outras categorias, combine as regras com todos que irão participar e divirtam-se! 

 
Mamãe Cristina  

Cor favorita Comida Favorita Programa favorito Ela é pra mim? Total 

     

     

     

 

4- Após algumas rodadas do jogo Stop!, você deve ter percebido que algumas pessoas de sua 

família sabem jogar muito bem e rápido, porém outras não são tão rápidas. Reflita e em 

seguida registre em seu caderno sobre como podemos auxiliar essas pessoas para que 

também possam ter bons resultados no jogo? 

  

  

  


