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 EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Brincadeiras e Jogos. 

Objetos do conhecimento: Jogos de Tabuleiro. 

  

 Jogos de tabuleiro 

  
 

Fonte: Freepik.com Acesso em 29/07/2020 

 

Os jogos de tabuleiro são muito antigos, desde o início da humanidade os homens já gostavam de 

jogar utilizando pedras e areia como tabuleiro e peças. Com o tempo, os jogos foram ganhando 

importância e popularidade entre os povos, sendo passado por gerações até chegar em nosso 

tempo. Hoje, esses jogos são uma proposta de diversão realizadas normalmente em duplas ou 

grupos, que utiliza um tabuleiro e algum tipo de complemento como peças, dados, cartas ou fichas 

e podem ser jogados na escola, com a família ou até mesmo em campeonatos mundiais. Em todas 

essas ocasiões, os jogos de tabuleiro são organizados por uma série de regras e instruções e os 

participantes têm que alcançar algum objetivo para obter a vitória.  

Em cada tipo de jogo são utilizadas habilidades diferentes, podendo ser relacionadas a memória, 

estratégia, raciocínio e tomada de decisões. Há ainda situações em que o jogo é definido em regras 

de azar ou sorte. Os jogos de tabuleiro são uma excelente maneira de socializar e aprender com os 

demais jogadores. 

Veja alguns jogos de tabuleiro bem populares no Brasil e no mundo: 

 Dama. 

 Xadrez. 

 Banco Imobiliário. 

 Batalha naval. 

 Detetive. 

 Ludo. 

 Gamão. 

 Cara a Cara. 

 Jogo da vida. 

Autor: Gisele Vitório 

https://conceitos.com/raciocinio/
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1- Você já jogou algum jogo de tabuleiro? Comente qual foi o jogo e com quem você jogou. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Releia o texto e circule o nome dos jogos de tabuleiro que você não conhece e depois 

escreva os nomes abaixo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Segundo o texto, além do próprio tabuleiro, o que mais pode complementar um jogo de 

tabuleiro? Marque um X na resposta correta.  

a) (   ) Dados, mecanismos, avatares e jogadores. 

b) (   ) Peças, dados, cartas ou fichas. 

c) (   ) Peças, cartas, avatares ou fichas. 

d) (   ) Dados, cartas, regras ou fichas. 

 

4- Vamos construir e jogar um jogo de tabuleiro adaptado chamado de Jogo das Setas? É um 

jogo de tabuleiro, que utiliza um percurso para chegar ao objetivo final e é muito divertido. 

Desafie seus familiares para jogar com você.  

Se possível, acesse o vídeo que aborda o Jogo das Setas, por meio do link: 

https://youtu.be/jSqM4Qndfc8 

 

Caso não seja possível acessar o vídeo, a seguir, temos o passo a passo: 

Materiais necessários: 

 
 

 

Caixa de ovos Bola de papel ou de gude Canetinhas 

 Fonte: Freepik.com Acesso em 21/07/2020 

https://youtu.be/jSqM4Qndfc8
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Como montar o jogo: 

a) Limpe a caixa de ovo e em seguida, com as canetinhas desenhe setas indicativas e pinte os 

espaços que serão parte do percurso entre a largada e a chegada, como na imagem abaixo:  

  
 

b) Em seguida, teste o tamanho da bolinha de papel ou bolinha de gude, nos buracos da caixa de 

ovo. Se a bolinha couber dentro dos espaços, seu jogo já está pronto. Caso contrário, diminua 

o tamanho da bolinha de papel. 

 

 

Como jogar: 

a) A bolinha deverá saltar entre as setas indicadas, saindo da largada até a chegada. Para 

fazer a bolinha pular, você precisa segurar a caixa de ovo e impulsioná-la para que a bolinha 

pule entre os buracos da caixa de ovos. 
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b) Caso a bolinha não siga as setas, terá que voltar até a linha de largada novamente para 

iniciar a trilha. O jogo termina quando o percurso é seguido corretamente até o final. 

 

 

 


