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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do conhecimento: Jogos de tabuleiro. 

 

Um jogo parado 

 

Em uma pequena cidade do interior de São Paulo, moram os avós de Leonardo, Dona Ana e Seu 

Joaquim. Eles já tem bastante idade, mas são muito ativos. 

Leonardo é tão ativo quanto os avós e gosta muito de brincar de queimada e praticar esportes, 

como por exemplo, futebol e basquete. 

Durante as férias, Leonardo viaja de sua casa na capital, até o interior para visitar os avós e ama 

comer os quitutes que sua Avó prepara, como, bolo de fubá, biscoito de nata e o famoso macarrão 

com almôndegas que é receita da avó da vó Ana. Já com o Vô, ele gosta é de soltar pipa, brincar 

de bolinha de gude e passear pelas praças do bairro. Mas neste ano, o vô já avisou que ele vai ver 

um campeonato de resta 1. 

Leonardo nunca viu nenhum jogo de resta 1, aliás ele nem sabe o que é. Ficou intrigado:  

- Será que é um jogo de queimada, que ganha quando resta apenas um de cada time? Ou será que 

é um campeonato de bolinha de gude, que ganha quem ficar com apenas uma? 

Curioso que é, Leonardo foi lá na pracinha da esquina da casa da vó ver o que era resta 1, mas só 

encontrou o vô sentado na mesa, concentrado em uns pininhos que tirava de uma tampa quadrada. 

- Jogo parado? Disse Leonardo, ao ver a situação. 

O seu Benedito, vizinho e amigo do vô riu e falou: 

- Ohhh menino, não temos mais idade para sair por aí correndo não! 

Jogo aqui é só jogo parado. 

Leonardo chegou mais perto do Vô Joaquim e pediu para aprender o 

jogo. O vô ensinou tudo o que sabia e no fim das contas, Leonardo falou: 

- Até que jogo parado é legal, gostei de resta 1. Vô, mas esse jogo se joga sozinho? Como que faz 

campeonato? 

O Vô explicou então que o resta 1 é um jogo de raciocínio e por isso, para fazer o campeonato, os 

jogadores têm que chegar a uma única peça no tabuleiro o mais rápido possível, ganhando o 

campeonato quem fizer o jogo em menos tempo. 

Desde então, Leonardo está jogando e treinando seu novo jogo preferido, e é claro comendo alguns 

biscoitinhos de nata da Vó Ana. 

Gisele Vitório | Fonte da imagem: wikihow.com 
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Resta 1 

 

O objetivo do jogo RESTA 1 é deixar apenas uma peça no tabuleiro. Para iniciar, coloque as 32 

peças no tabuleiro, deixando o espaço do centro vazio. O jogo termina quando restar somente 

uma peça ou não for possível fazer movimentos. 

 

Fonte:Youtube.com acesso em 18/05/2020 

Fonte: booktoy.com.br Acesso em 18/05/2020 

 

1- Você já jogou ou viu alguém jogar o jogo Resta 1? 

  

  

  

 

 

2- Vamos criar um Resta 1 adaptado?  

Veja abaixo como fazer o seu próprio brinquedo utilizando materiais recicláveis. 

 

Materiais: 

   

1 bandeja de ovos 25 tampas de garrafa PET Lápis 
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Passo a passo: 

a) Limpe bem a bandeja de ovos. 

b) Com um lápis, fure as partes altas dos quatro cantos da bandeja e pinte os demais 

pontos com o lápis de escrever. Veja a imagem: 

 

 

c) Coloque uma tampinha de garrafa PET em cada parte alta da bandeja, deixando 

apenas a parte alta central e os cantos que foram furados sem as tampinhas, 

conforme a imagem abaixo: 

 

Fonte:Youtube.com acesso em 17/06/2020 

 

Como jogar: 

a) Escolha uma tampinha para começar. A tampinha escolhida deve saltar sobre outra 

tampinha, ocupando o espaço vazio central. Observe as imagens: 
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Fonte:Youtube.com acesso em 17/06/2020 

  

b) A tampinha que foi pulada é retirada fora do jogo, assim como em um jogo de damas. 

 
 

Fonte:Youtube.com acesso em 17/06/2020 

 

c) Esse mesmo movimento será repetido nas outras tampinhas fazendo movimentos 

na horizontal ou na vertical, sempre ocupando espaços vazios e as tampinhas que 

foram puladas sempre saem do jogo.  

 

Fonte:Youtube.com acesso em 17/06/2020 

 

d) Só é possível retirar uma tampinha por vez. 

e) Ao final, o objetivo é que fique apenas uma tampinha. 
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Fonte:Youtube.com acesso em 17/06/2020 

 

f) Divirta-se jogando e realize desafios em família. 

 

Assista ao vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NjtBe2_JY1A para entender as 

regras do jogo. 

 

 

3- Após ter confeccionado o jogo, anote em seu caderno, quantas tampinhas ficaram ao final 

de cada tentativa que você fez. 

 

Rodada Sobra de tampinhas 

  

  

  

 

 

4- Como você se sentiu criando seu próprio brinquedo? Você já fez brinquedos de materiais 

recicláveis? Quais? Registre a resposta. 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=NjtBe2_JY1A

