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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 14 
 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos. 
Objetos de Conhecimento: Brincadeiras e jogos do mundo. 

 

Brincadeiras populares – Cinco Marias 
 

O jogo das Cinco Marias é um jogo bem conhecido pelo mundo inteiro e em cada lugar ele 

tem um nome, por exemplo: jogo das pedrinhas, pipoquinha, belisco, jogo do osso, onente, jogo 

dos saquinhos, bato, arriós, telhos, chocos, nécara, Chinas y Chinos, Osselet, bugalhos, entre 

muitos outros.  

Não sabemos ao certo onde começou, mas há estudiosos que indicam que ele tem mais de 

20 séculos, já pensou? São mais de 2 mil anos que a humanidade joga este jogo! 

Há registros na história que indicam que a brincadeira já foi realizada com diversos materiais, 

como ossos, pedras, metais ou pequenas bolsas de pano cheias de areia ou arroz, como vemos 

aqui no Brasil. 

Em nosso país, a brincadeira veio provavelmente com os portugueses durante o período de 

colonização. O jogo das Cinco Marias é jogado com saquinhos ou pedrinhas ou ainda objetos 

pequenos que devem ter tamanhos aproximados. No caso das bolsinhas de tecidos, elas têm mais 

ou menos 3 centímetros, com enchimento de areia, farinha, grãos de arroz ou feijão. 

No Brasil, há muitas variações desta brincadeira, com várias fases para se passar, e ganha 

quem conseguir executar corretamente todas elas. É uma brincadeira que exige concentração e 

muitas tentativas – quanto mais você jogar, mais habilidade irá desenvolver. 
Fonte: Cassia Manchini 

 

Para entender melhor o jogo Cinco Marias, se for possível, acesse o link do vídeo:  

 
Link: https://youtu.be/7lWCfZsGcHA 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
https://youtu.be/7lWCfZsGcHA
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1- Vamos começar a brincadeira? Escolha algo para jogar e pegue 5 unidades. Podem ser 

pedrinhas de tamanhos parecidos, bolinhas de papel enroladas com durex ou fita crepe 

(para ficarem mais pesadas), bolinhas de papel alumínio, saquinhos de tecido com arroz ou 

outra coisa dentro, como massinha de modelar em formato de bolinhas. Atenção: amasse 

um pouquinho as bolinhas. Não as deixe muito redondinhas para que elas consigam parar 

na sua mão. 

     
 

a) No início de cada fase, segure as cinco bolinhas com as duas mãos, chacoalhe-as e solte-

as no chão. 

  

 

b) Com as cinco bolinhas espalhadas no chão, escolha uma bolinha e pegue-a. 

 
 

c) Sempre que não conseguir cumprir a fase, passe a sua vez para o próximo jogador.  
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Observe as fases da brincadeira 
 

Fase 1: lance a bolinha que está em sua mão para o alto. 

Enquanto esta bolinha estiver no ar, pegue 1 bolinha do chão 

e segure a bolinha que estava no ar com a mesma mão 

(ficando assim com 2 bolinhas na mão). A bolinha pega do 

chão deverá ser colocada ao seu lado (pois foi conquistada). 

Repetir a ação até que todas as bolinhas tenham sido 

conquistadas. 
 

Fase 2: lance a bolinha que está em sua mão para o alto. 

Enquanto a bolinha estiver no ar, pegue 2 bolinhas do chão 

ao mesmo tempo e segure a bolinha que estava no ar com 

a mesma mão (ficando assim com 3 bolinhas na mão). As 2 
bolinhas pegas do chão deverão ser colocadas ao seu lado 

(pois foram conquistadas). Repetir a ação mais uma vez 

para que todas as bolinhas sejam conquistadas pelo 

jogador. 
 

Fase 3: lance a bolinha que está em sua mão para o alto. 

Enquanto a bolinha estiver no ar, pegue 3 bolinhas do chão 

ao mesmo tempo e segure a bolinha que estava no ar com 

a mesma mão (ficando assim com 4 bolinhas na mão). As 3 
bolinhas pegas do chão deverão ser colocadas ao seu lado 

(pois foram conquistadas). Repetir a ação para pegar a 

última bolinha.  

Fase 4: lance a bolinha que está em sua mão para o alto. 

Enquanto a bolinha estiver no ar, pegue todas as 4 bolinhas 

do chão ao mesmo tempo e segure a bolinha que estava no 

ar com a mesma mão (ficando assim com 5 bolinhas na 

mão). 
 

Imagens: acervo da autora 
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Dica:  
Nas fases 2, 3 e 4, você poderá ajeitar as bolinhas do chão ao lançar a bolinha para o alto, 

ou seja, lance a bolinha para o alto, ajeite as bolinhas do chão (para pegar 2, 3 ou 4, dependendo 

da fase que estiver, a fim de facilitar a sua captura), segure a bolinha lançada sem pegar nenhuma 

bolinha do chão. Essa estratégia pode ser usada quantas vezes quiser, mas lembre-se: se a bolinha 

lançada ao ar cair no chão, você cometerá uma penalidade. 

 

Penalidades 
● Deixar a bolinha lançada ao ar cair no chão. 

● Pegar menos bolinha do que o exigido na fase (ex: Fase 3, lançar a bolinha e pegar 2 

bolinhas do chão e pegar a bolinha lançada. Nesse caso, o jogador deveria pegar 3 bolinhas 

do chão, mas pegou apenas 2). 

● Em caso de jogo individual, ao cometer uma penalidade, inicie a fase novamente. 

● Em caso de partida com mais de 1 jogador: ao cometer uma penalidade, passe a vez para 

o próximo jogador e, quando chegar a sua vez novamente, inicie na fase em que parou. 

 
Vencedor 

● Em caso de jogo individual: vence o jogo ao completar todas as fases. 

● Em caso de partida com mais de 1 jogador: vence o jogo quem completar todas as fases 

primeiro. 

 

Desafio para jogadores experientes: ao completar o jogo utilizando a sua mão de preferência, 
que tal jogar novamente utilizando a outra mão? 
 

 

2- Por quais outros nomes a brincadeira Cinco Marias é conhecida?  
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3- Você conhecia esta brincadeira? Conseguiu passar todas as fases? Qual foi a fase mais 

difícil? 

  

  

  

  

  

 

 

4- Agora, é a sua vez! Crie um jeito diferente de brincar com o jogo das Cinco Marias. Escreva 

o seu jeito de brincar nas linhas abaixo ou no seu caderno e boa diversão! 
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