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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e jogos do Brasil - matriz indígena e africana. 

 

Jogo de Argolas 

 

 

Fonte: portaldaobmep.impa.br Acesso em 20/08/2020 

 

Muito popular em festas juninas e festas religiosas do interior do Brasil, o jogo de argolas é um jogo 

popular de precisão com pontuação e algumas vezes, até prêmios que pode ser jogado por pessoas 

de qualquer idade. Por ser tradicional e estar há algumas gerações em festas e eventos culturais, 

o jogo das argolas é considerado um jogo típico do folclore brasileiro. 

Ao brincarmos com esse jogo tão divertido estamos desenvolvendo o raciocínio lógico, a 

socialização e a coordenação motora. 

 

1- Decifre o código e descubra qual é o nome do evento em que costumamos encontrar o jogo 

de argolas: 

 

____ ____ _____ _____ ____  ____ ____ ____ ____ ____ ____  

▄ ∞ ╬ ⌂ ∆  ☻ ∏ ♥ ♯ ♥ ∆  

 

A E I U F J N S T 

∆ ∞ ♯ ∏ ▄ ☻ ♥ ╬ ⌂ 
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2- Vamos treinar a nossa precisão com os jogos de argola? Jogos de precisão são aqueles 

cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível de um alvo, ou atingi-lo. No 

caso do jogo de argolas, precisamos atingir o alvo. Convide seus familiares e divirta-se. 

Materiais necessários: 

  

 
  

Garrafas PET ou 

Frascos plásticos. 
1 folha de papel Papelão Tesoura Fita adesiva 

 

Como fazer: 

 
A) Para iniciar, pegue o papelão e recorte um círculo com medidas aproximadas do tamanho 

de um CD (12 cm de diâmetro). Caso não tenha como medir em sua casa, pegue a maior 

garrafa que você separou para o jogo, coloque em pé em cima do papelão e faça um círculo 

um pouco maior em seu entorno ou contorne um pote plástico conforme o modelo abaixo: 

 

 
B) Em seguida recorte os círculos. O interessante é que você tenha pelo menos 3 círculos por 

participante. Com o auxílio de um adulto, recorte por dentro dos círculos, criando as argolas 

da nossa brincadeira. Você pode enfeitar, pintando as argolas com canetinhas, se quiser. 
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C) Em seguida, com a folha de papel anote as seguintes frases e recorte-as, colando em cada 

garrafa ou frasco plástico uma das frases: 

 Vale um abraço em um dos seus familiares. 

 Vale um sorriso para quem cuida de você. 

 Vale uma declaração de afeto para quem você ama. 

 Conte uma piada. 

 Fale um provérbio. 

 Fale uma parlenda. 

 

 

D) Organize as garrafas e frascos com as frases e faça uma marcação no chão como limite 

para que todos possam se desafiar. É importante que as garrafas e frascos tenham algum 

peso para que não caiam quando atingidas pelas argolas. 

 

E) Convide seus familiares e divirta-se. 


