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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e Jogos. 

Objetos do conhecimento: Brincadeiras e Jogos do Brasil – Matriz índigena e africana. 

 

Brincadeiras e Jogos Africanos 

 

Os jogos e as brincadeiras existem desde o princípio da construção da cultura. Antigamente os 

homens já jogavam e brincavam, alguns registravam suas brincadeiras em forma de desenho nas 

cavernas, daí em diante, o jogo acompanhou o homem no seu crescimento histórico e está presente 

até hoje em todas as civilizações do mundo.  

A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África, que contribuíram 

muito para a cultura brasileira em vários aspectos: dança música, religião, brincadeiras, jogos, 

culinários e idioma. O contraste cultural da África refletiu também na diversidade dos escravos, que 

pertenciam a diversas etnias que tinham idiomas e tradições. 

Veja alguns jogos e brincadeiras de origem africana: 

 Pula elástico. 

 Barra Manteiga 

 Chicotinho queimado.  

 Escravos de Jó. 

 Pula Corda. 

 Pega-pega. 

 Labirinto. 

 

1- Aposto que você já viu pelo menos uma dessas brincadeiras, não é? Registre em seu 

caderno qual delas você já conhecia.  

 

 

 

2- Escolha uma das brincadeiras que você conhece e escreva em seu caderno como brincar. 

Peça a ajuda de um adulto! 
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3- Com o auxílio de um adulto, crie sua “Cama de Gato”, um jogo de estratégia muito divertido. 

Siga os passos abaixo: 

Você vai precisar de: 

 Fita ou barbante  

 Fita adesiva 

 

Para confeccionar a cama de gato: 

 Escolha um espaço parecido com um corredor em sua casa ou com 2 cadeiras de 

cada lado, crie um corredor entre elas. 

 

Fonte: Pinterest.com acesso em 29/04/2020 

 Passe o barbante ou a fita de um lado para o outro da parede e prendendo com fita 

adesiva. 

 Enquanto passa o barbante, trace-os em diversas direções (para cima, para baixo, 

reto, na diagonal) formando obstáculos. 

 

Para entender a brincadeira: 

 Quando você já tiver criado uma verdadeira teia de aranha, inicie a brincadeira. Para 

deixar tudo mais divertido ainda, tente passar os obstáculos com algum objeto em 

suas mãos, para dificultar a passagem. Ex: Bola, bastão, cone, entre outros. 

 Brinque com os seus familiares. Este é um jogo para toda a família. 


