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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 4 

 

Unidade Temática: Jogos e brincadeiras. 

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

 

Na atividade anterior, falamos sobre a brincadeira corrida do ovo, uma brincadeira popular 

de festas e gincanas pelo Brasil, e agora você lerá sobre outra brincadeira bem popular no nosso 

país: as Cinco Marias. 

 

Cinco Marias 

 

Cinco Marias, pipoquinha ou belisco é uma brincadeira que, dependendo da região, pode 

ser conhecida como "cinco saquinhos" ou “cinco pedrinhas", que devem ter tamanhos aproximados. 

No caso dos saquinhos, são de tecido, de mais ou menos 3 por 4 centímetros, com enchimento de 

areia, farinha, grãos de arroz ou feijão. 

A brincadeira das Cinco Marias é bem popular no Brasil e está em nosso país há muitos 

anos, por isso, até mesmo seus familiares mais velhos podem conhecê-la. Provavelmente, veio 

para o nosso país com os imigrantes que chegaram de várias partes do planeta. O fato é que a 

brincadeira é muito divertida e cheia de desafios que aumentam a cada etapa das Cinco Marias. 

Fonte: Adaptado de usp.br/memorias/brincadeira.php?brincadeira=23&nome-brincadeira=Cinco%20Marias  

Acesso em 11/01/2021. 

 

1- Segundo o texto, que outros nomes a brincadeira Cinco Marias pode ter? 

  

  

  

  

 

2- A brincadeira Cinco Marias é muito popular no Brasil e era muito brincada pelas crianças 

das gerações anteriores. Pergunte aos adultos de sua casa se eles brincaram e registre o 

nome de quem em sua casa já conhecia a brincadeira. 
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Cinco Marias 

1. Jogar todas as cinco pedrinhas no chão (ou outra superfície) e pegar uma delas sem tocar 

nas demais; jogar para o alto a pedrinha escolhida, enquanto pega uma das outras quatro 

que estão no chão. 

2. Sem encostar nas pedras restantes; segurar uma pedrinha na volta, com a mesma mão, 

antes que ele caia no chão; repetir o mesmo para cada uma das quatro pedrinhas. 

3. Novamente, jogar as cinco pedrinhas no chão e pegar uma sem tocar nas demais, 

repetindo a etapa anterior, só que agora com duas pedrinhas. 

4. Repetir tudo, mas desta vez pegando uma pedrinha e, em seguida, as três restantes ao 

mesmo tempo. 

5. Jogar as pedrinhas, pegar uma, jogá-la para o alto, pegar as quatro pedrinhas restantes 

de uma só vez e em seguida pegar a pedrinha que estava no ar sem deixar cair nenhuma. 

6. Na última etapa, jogar as cinco pedrinhas no chão e pegar uma sem tocar nas demais. 

Com a outra mão, formar um túnel ou gol por onde as quatro pedrinhas restantes deverão 

ser passadas, um de cada vez, enquanto a pedrinha escolhida é jogada no ar. 

7. Quem errar perde a vez, tendo que retomar na próxima rodada de onde parou. 

 

 

3- A brincadeira Cinco Marias pode ser jogada utilizando outras opções de objetos, como 

sementes, saquinhos com arroz cru, tampinhas de garrafa etc. Experimente a brincadeira 

observando as regras acima e descreva como foi a experiência. 

  

  

  

  

  

  

  

  


