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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 1 

 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos. 

Objetos do Conhecimento: Jogos de tabuleiro. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Jogo da velha 

 

Um jogo bem popular no Brasil e no mundo, o jogo da velha pode ter sua origem 

há milhares de anos, com vestígios em escavações no templo de Kurna, do 

século XIV antes de Cristo, no Egito. No entanto, outros estudos de arqueologia 

mostram que ele foi desenvolvido independentemente em diferentes regiões 

do planeta, como a China antiga e a América pré-colombiana. 

O nome do jogo é uma expressão conhecida apenas no Brasil e deriva de um costume de idosas 

britânicas que se reuniam no século 19 para bordar, conversar e jogar noughts and crosses (zeros 

e cruzes). Foi assim que o passatempo começou a ser chamado de “jogo das velhas”, e depois 

simplificado para “jogo da velha”. 

Fonte: Adaptado de guiadoscuriosos.com.br/curiosidades/perguntas-curiosas/jogos/jogo-da-velha/por-que-o-jogo-da-

velha-tem-esse-nome/ | Acesso em 07/01/2021 
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Compreendendo os significados 

Arqueologia: ciência que estuda culturas e civilizações antigas e desaparecidas utilizando 

processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através 

do material (fósseis, artefatos, monumentos etc.) que restou da vida desses povos. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/arqueologia | Acesso em 07/01/2021 

 

1- De acordo com o texto, porque o jogo da velha tem esse nome? 

a. O jogo é de uma antiga região do Egito e, por isso, recebeu o nome de Velha. 

b. O nome verdadeiro do jogo é cruzadas, mas no Brasil ganhou o nome de Velha por ser 

algo antigo do Egito. 

c. O jogo tem esse nome por ser muito popular entre senhoras idosas britânicas que o 

jogavam quando se reuniam para bordar e conversar. 

d. O jogo é chamado de velha porque era jogado por uma senhora egípcia que o divulgou 

pelo mundo. 
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2- Vamos experimentar essa brincadeira tão popular em nosso país e no mundo todo? Para 

brincar, vai precisar de: 

• Papel. 

• Lápis. 

• Um familiar para jogar com você. 

 

a. O jogo é formado por um jogador, que ficará com o (X), e outro, que ficará com círculo 

(O); o jogo inicia com um dos símbolos e vai se alternando ao longo do jogo. Ganha 

quem fechar primeiro a sequência de 3 símbolos.  

b. Para iniciar o jogo da velha, desenhe em seu caderno a imagem abaixo: 

 

c. Em seguida, escolha quem vai começar e qual símbolo terá (X ou O).  

d. Cada jogador desenha seu símbolo em uma das partes das linhas cruzadas e depois 

passa para o outro.  

e. Quem conseguir fazer uma sequência de três símbolos (X ou O) em linha, diagonal ou 

coluna, ganha. Veja um exemplo de um final de um jogo: 
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Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

3- Após realizar três rodadas do jogo, anote quem foi o ganhador de cada rodada: 

 

Jogo Vencedor 

1ª rodada  

2ª rodada  

3ª rodada  

 

 

4- Desenhe abaixo que outros símbolos podemos utilizar para jogar o famoso jogo da velha: 

 

 

  


