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UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

HABILIDADE 1: (EF04EF01) Experimentar, fruir e identificar as brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural. 

HABILIDADE 2: (EF04EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes 

indígena e africana.   

HABILIDADE 3: (EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 

africana, explicando a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas.  
 

SUGESTÃO DE TEXTO PARA ATIVIDADES TEÓRICAS, RODA DE CONVERSA e outros. 
(o texto pode ser utilizado por partes ou diferentes formas durante todo o mês) 

 

Agora conheça as brincadeiras e jogos dos povos indígenas! 

Todo mundo gosta de brincar e jogar. As crianças podem passar o dia inteiro brincando e 

inventando atividades para se divertir. Mas os adultos também gostam de diversão e, sempre que 

podem, se juntam para jogar. 

Existem muitos jeitos de brincar, mas o objetivo é sempre desfrutar o momento e a companhia 

dos amigos. Além disso, os jogos ajudam a desenvolver habilidades que serão importantes ao 

longo da vida. 

 Brincar é também uma maneira de aprender! 

Os índios possuem muitos jogos e brincadeiras. Alguns são bastante conhecidos por vários povos 

indígenas e outros também são comuns entre os não índios, como a peteca e a perna de pau. Já 

outros são curiosos e originais. Existem brincadeiras que só as crianças jogam, outras que os 

adultos jogam junto e assim ensinam as melhores técnicas para quem quiser virar um craque! 

Têm brincadeiras só de menino, outras só de menina. Existem algumas que, antes do jogo 

começar, é preciso construir o brinquedo! Bom, nesse caso, é necessário ir até a mata, achar o 

material certo, aprender a fazer o brinquedo e, só então, começar a brincar. Mas isso não é um 

problema, pois construir o brinquedo também faz parte da brincadeira! 
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Jogos e brincadeiras dos Kalapalo 

Os Kalapalo vivem no sul do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Conhecem muitos jogos 

e brincadeiras, tanto individuais quanto coletivas. Algumas brincadeiras são disputas sérias e 

importantes, outras são brincadeiras de faz de conta; umas são feitas no pátio da aldeia, outras 

na água e algumas na mata; existem algumas em que participam adultos, outras apenas as 

crianças e tem também aquelas em que todos jogam juntos. 

As crianças costumam brincar todas as manhãs bem cedo. Por volta das oito horas param de 

brincar e voltam para casa para ajudar no trabalho doméstico. As meninas ajudam suas mães e 

irmãs mais velhas a preparar o mingau de mandioca e também ajudam a cuidar dos irmãos 

menores. Os meninos, além de ajudar na fabricação dos artefatos, acompanham seus pais nas 

pescarias. 

No fim de tarde, os meninos costumam jogar futebol e para isso fazem suas próprias bolas e 

inventam gols. O futebol é jogado no centro da aldeia, mas quando é época do Kwarup (um ritual 

praticado por vários povos do Parque Indígena do Xingu), o jogo tem que ser em outro lugar, pois 

é no centro da aldeia que se realiza uma luta chamada Ikindene. 

Heiné Kuputisü 

Neste jogo de resistência e equilíbrio, o corredor deve correr num pé só, feito um saci, e não 

pode trocar de pé. Uma linha é traçada na terra para definir o local da largada e a outra, a uns 

100 metros de distância, aponta a meta a ser atingida. 

Se o jogador conseguir ultrapassar a meta é considerado um vencedor, mas se parar antes de 
chegar na linha final, é sinal de que ainda não tem a capacidade esperada e precisa treinar mais. 
Apesar de a velocidade não ser o mais importante, todos tentam fazer o caminho o mais rápido 
que podem, mas no fim, vence quem foi mais longe. O jogo, de que participam homens, adultos 
e crianças, acontece no centro da aldeia. 

https://player.vimeo.com/video/5644015  
 

Sugestão de atividade: Refletir e debater com os amigos e Professores a importância da cultura 
indígena para as brincadeiras que utilizamos no dia a dia. 

Essa atividade pode ser feita de forma escrita para apresentação para os demais ou em roda de 
conversa. 

 

 

 

 

https://player.vimeo.com/video/5644015
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PRIMEIRA SEMANA 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

HABILIDADE 1: (EF04EF01) Experimentar, fruir e identificar as brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural. 

HABILIDADE 2: (EF04EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes 

indígena e africana.   

HABILIDADE 3: (EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 

africana, explicando a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas.  

 

AQUECIMENTO                                                           
Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 

DODGEBOLL: https://www.youtube.com/watch?v=L31M1-uToEY  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material: um cabo de vassoura (para demarcar o centro do espaço) e três bolinhas de 

papel. 

Cada participante de um lado.  

Ao sinal de uma palma os dois irão correr até o local onde estão as bolinhas papel e 

retornarão.  

Ao próximo sinal irão tentar queimar o colega, quem queimar o colega por três vezes 

consecutivas ganha a partida. 

https://www.youtube.com/watch?v=L31M1-uToEY
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ATIVIDADE PRINCIPAL 
Nesta atividade, deixar a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 
ESTAFETAS: https://www.youtube.com/watch?v=gWF1ZwwknBg    

As atividades dos vídeos estão relatadas abaixo: 

 
Materiais: corda ou toalha e 5 objetos. 

Vamos começar? 

Nessa primeira atividade com a ajuda do responsável vamos tentar pegar os objetos 

enquanto o responsável balança a corda na frente dos objetos como se fosse um pêndulo 

e você de joelhos na frente dos objetos sem que a corda toque em você tenta pegar. 

Na segunda atividade a dinâmica é a mesma, só que agora vamos realizar em 

deslocamento saindo de um ponto para pegar o objeto em outro, o responsável vai 

continuar balançando a corda e você continua se esquivando do pêndulo da corda. 

SUGESTÃO: em uma roda de conversa junto com seu professor sobre brincadeiras africanas 

ou indígenas citar possíveis atividades que sejam iguais às que praticamos na cidade ou 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWF1ZwwknBg
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VOLTA À CALMA 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS INCLUSIVAS: https://www.youtube.com/watch?v=WJkRSJckF4s  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

1º atividade 

Material: uma venda individual (pode ser um pedaço de retalho, uma toalha, etc), 

uma sacolinha de supermercado. 

Uma pessoa ficará vendada e a outra ficará com a sacolinha na mão. Quem estiver 

com a sacola terá que se afastar para qualquer direção sem fazer barulho, depois 

começará a mexer a sacola, e a pessoa vendada terá que ir em direção ao som. 

Recomeçar cada vez que uma pessoa chegar perto da outra. 

2º Atividade 

Material: uma venda, uma sacolinha plástica, uma bola. 

Sentados um de frente ao outro em dupla, a uma distância. 

Quem estiver com a bola irá rolar a bola para que outro a recepcione do outro 

lado, e vice e versa. 

3º Atividade 

Material: uma venda, uma sacolinha plástica, uma bola e cones (ou garrafas pet, 

cadeira, etc) 

Cada cone irá demarcar o espaço pretendido para ser a trave. 

A bola dentro da sacolinha será rolada pelo companheiro que não está vendado.  

Quem estiver vendado tem como objetivo não deixar a bola passar.  

Depois troca-se a função. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJkRSJckF4s
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SEGUNDA SEMANA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 1: (EF04EF01) Experimentar, fruir e identificar as brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural. 

HABILIDADE 2: (EF04EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes 

indígena e africana.   

HABILIDADE 3: (EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 

africana, explicando a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas.  

 

AQUECIMENTO 

         Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 
QUEIMADA E BOLICHE: https://www.youtube.com/watch?v=aOcZMHX3NZ4  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material: bola de papel, corda (giz ou qualquer outro objeto que possa demarcar o chão), 
rolinho de papel higiênico vazio (copo plástico, etc). 

Fazer duas colunas de rolinhos de papel afastadas uma da outra. 

Um participante deverá tentar derrubar a torre arremessando as bolinhas de papel, que o 
outro está tentando montar, em 2 minutos de brincadeira.  

https://www.youtube.com/watch?v=aOcZMHX3NZ4
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Acabando o tempo deverá contar quantos rolinhos de papel conseguiu manter em pé e 
trocar a posição. Ao final das duas partidas deverão contabilizar quem ficou com o maior 
número de rolinhos em pé. 

Variação: ambos montam antes de começar, a torre de rolinhos, portando uma bolinha de 
papel, arremessaram, para derrubar a torre do colega ao mesmo tempo. Quem conseguir 
derrubar a torre do colega primeiro ganha, mas quem estiver sendo derrubada a torre 
poderá remontá-la a cada queda. 

 

  ATIVIDADE PRINCIPAL 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 
CHAPÉU MEXICANO: https://www.youtube.com/watch?v=7_OmQl84mYI 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Vamos realizar uma disputa com algum membro da sua família? 

Materiais: corda e 10 objetos pode ser garrafa, chinelo, tênis o que você tiver na sua casa. 

O responsável irá girar a corda sobre os objetos deixando um espaço para vocês que estão 

disputando a atividade pegarem os objetos e vocês competidores entrarão abaixados sem 

que a corda toque em você para retirar 1 objeto, caso a corda toque em alguma parte do 

seu corpo deverá deixar o objeto e voltar ao início da brincadeira e tentar entrar para pegar 

o objeto. 

Ganha aquele que conseguir pegar o maior número de objetos. 

 

SUGESTÃO: Crie seu próprio jogo ou brincadeira adaptando o que já existe ou inventando 

uma nova atividade, registre em uma folha para entregar para seu professor os alunos que 

estão remotos e os presenciais em grupo realizar essa atividade na escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_OmQl84mYI
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VOLTA À CALMA 

                              Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

ALONGAMENTO FINAL: https://www.youtube.com/watch?v=3PPBG9mk-JQ 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Em pé, elevar os braços, entrelaçar os dedos, alongando para cima. 

Em pé, flexione o braço sobre a cabeça, e segura no cotovelo, alongue e troque o lado. 

Em pé, elevar os braços, entrelaçar os dedos, alongando, incline o tronco um pouco para 
trás. 

Sentando, a perna estendida, flexione uma delas e passe por cima, apoiando o pé no chão, 
apoie o cotovelo contrário a perna flexionada e gire seu tronco para trás, alongue e troque 
o lado. 

Sentado, una as solas dos pés e incline o tronco para frente até sentir alongar. 

Em pé, segure a ponta do pé até tocar seus glúteos, alongue e troque o lado. 

Em pé, apoie as suas mãos na parede estenda uma das pernas para trás e a outra deixe 
flexionadas deixe que os pés fiquem bem apoiados no chão. 

Faça todos os exercícios por 30 segundos e procure respirar normalmente. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PPBG9mk-JQ
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TERCEIRA SEMANA 
 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 1: (EF04EF01) Experimentar, fruir e identificar as brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural. 

HABILIDADE 2: (EF04EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes 

indígena e africana.   

HABILIDADE 3: (EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 

africana, explicando a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas.  

 

AQUECIMENTO                                                           
Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 

DODGEBOLL: https://www.youtube.com/watch?v=L31M1-uToEY  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material: um cabo de vassoura (para demarcar o centro do espaço) e três bolinhas de 

papel. 

Cada participante de um lado.  

Ao sinal de uma palma os dois irão correr até o local onde estão as bolinhas de papel e 

retornarão.  

Ao próximo sinal irão tentar queimar o colega, quem queimar o colega por três vezes 

consecutivas ganha a partida. 

https://www.youtube.com/watch?v=L31M1-uToEY
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ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixe a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 
JOGO DO POÇO ADAPTADO: https://www.youtube.com/watch?v=cG_tA7YZaNI  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: 20 bolinhas de papel de jornal ou revista, bolinhas de piscina. 

Iremos dividir 10 bolinhas para você e 10 bolinhas para a pessoa que irá realizar a atividade 

com você. 

Dividiremos um espaço na sua casa em dois campos, 1 para você e no outro espaço fica o 

adversário. 

Objetivo do Jogo, em 2 minutos você irá jogar suas bolinhas UMA DE CADA VEZ para o 

campo do adversário e o adversário para o seu campo, ao final dos 2 minutos iremos contar 

as bolinhas o campo que tiver o menor número de bolinhas é o VENCEDOR. 

 

SUGESTÃO: Crie sua própria bola de meia e mostre para seu professor, os alunos que estão 

presencialmente nesta semana levar as meias para realizar a atividade junto com seu 

professor na escola. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cG_tA7YZaNI
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VOLTA À CALMA 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS INCLUSIVAS: https://www.youtube.com/watch?v=WJkRSJckF4s  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

1º atividade 

Material: uma venda individual (pode ser um pedaço de retalho, uma toalha, etc), 

uma sacolinha de supermercado. 

Uma pessoa ficará vendada e a outra ficará com a sacolinha na mão. Quem estiver 

com a sacola terá que se afastar para qualquer direção sem fazer barulho, depois 

começará a mexer a sacola, e a pessoa vendada terá que ir em direção ao som. 

Recomeçar cada vez que uma pessoa chegar perto da outra. 

2º Atividade 

Material: uma venda, uma sacolinha plástica, uma bola. 

Sentados um de frente ao outro em dupla, a uma distância. 

Quem estiver com a bola irá rolar a bola para que outro a recepcione do outro 

lado, e vice e versa. 

3º Atividade 

Material: uma venda, uma sacolinha plástica, uma bola e cones (ou garrafas pet, 

cadeira, etc) 

Cada cone irá demarcar o espaço pretendido para ser a trave. 

A bola dentro da sacolinha será rolada pelo companheiro que não está vendado.  

Quem estiver vendado tem como objetivo não deixar a bola passar.  

Depois troca-se a função. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJkRSJckF4s
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QUARTA SEMANA 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

HABILIDADE 1: (EF04EF01) Experimentar, fruir e identificar as brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural. 

HABILIDADE 2: (EF04EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes 

indígena e africana.   

HABILIDADE 3: (EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 

africana, explicando a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas.  

 

AQUECIMENTO 

         Fazer o aquecimento descrito abaixo. Deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 
QUEIMADA E BOLICHE: https://www.youtube.com/watch?v=aOcZMHX3NZ4  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material: bola de papel, corda (giz ou qualquer outro objeto que possa demarcar o chão), 
rolinho de papel higiênico vazio (copo plástico, etc). 

Fazer duas colunas de rolinhos de papel afastadas uma da outra. 

Um participante deverá tentar derrubar a torre arremessando as bolinhas de papel, que o 
outro está tentando montar, em 2 minutos de brincadeira.  

Acabando o tempo deverá contar quantos rolinhos de papel conseguiu manter em pé e 
trocar a posição. Ao final das duas partidas deverão contabilizar quem ficou com o maior 
número de rolinhos em pé. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOcZMHX3NZ4
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Variação: ambos montam antes de começar, a torre de rolinhos, portando uma bolinha de 
papel, arremessaram, para derrubar a torre do colega ao mesmo tempo. Quem conseguir 
derrubar a torre do colega primeiro ganha, mas quem estiver sendo derrubada a torre 
poderá remontá-la a cada queda. 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixe a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 

               BEXIGA COMPLEXO: https://www.youtube.com/watch?v=_TlVDT3FsYg 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material: Bexiga 

Com a ajuda de um parceiro você irá bater a bexiga para ele e ele rebater para você por 1 

minuto. 

Agora para complicar só um pouquinho nós vamos adicionar o nome de uma comida ou 

fruta quando bater e rebater a bola dentro de 1 minuto novamente. 

Desta vez vamos realizar as batidas e rebatidas em um pé só também por 1 minuto. 

Vamos bater com várias partes do corpo desta vez, primeiro faça você e depois o seu 

parceiro ou parceira, vou deixar algumas sugestões para vocês mas você pode pedir outras 

para seu parceiro ou parceira. Vai lá minha sugestão: 

● Tocar com a coxa 

● Tocar com a testa 

● Tocar com o cotovelo 

● Tocar com o nariz 

https://www.youtube.com/watch?v=_TlVDT3FsYg
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● Tocar com o bumbum e você pode solicitar outras partes também. 

● Ao som das palmas do colega você irá bater com as mãos na bexiga no ritmo das 

palmas sem deixar a bexiga cair no chão. 

 

SUGESTÃO: desenhe as brincadeiras que você mais gosta de brincar em uma folha e deixe 

esse desenho bem colorido. 

 

VOLTA À CALMA 

                              Realizar apenas uma vez para a criança descansar.  

 

ALONGAMENTO FINAL: https://www.youtube.com/watch?v=3PPBG9mk-JQ 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Em pé, elevar os braços, entrelaçar os dedos, alongando para cima. 

Em pé, flexione o braço sobre a cabeça, e segura no cotovelo, alongue e troque o lado. 

Em pé, elevar os braços, entrelaçar os dedos, alongando, incline o tronco um pouco para 
trás. 

Sentando, a perna estendida, flexione uma delas e passe por cima, apoiando o pé no chão, 
apoie o cotovelo contrário a perna flexionada e gire seu tronco para trás, alongue e troque 
o lado. 

Sentado, una as solas dos pés e incline o tronco para frente até sentir alongar. 

Em pé, segure a ponta do pé até tocar seus glúteos, alongue e troque o lado. 

Em pé, apoie as suas mãos na parede estenda uma das pernas para trás e a outra deixe 
flexionadas deixe que os pés fiquem bem apoiados no chão. 

Faça todos os exercícios por 30 segundos e procure respirar normalmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=3PPBG9mk-JQ
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QUINTA SEMANA 
 

UNIDADE TEMÁTICA: JOGOS E BRINCADEIRAS 

HABILIDADE 1: (EF04EF01) Experimentar, fruir e identificar as brincadeiras e jogos do 

Brasil, incluindo os de matrizes indígena e africana, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural. 

HABILIDADE 2: (EF04EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes 

indígena e africana.   

HABILIDADE 3: (EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de matrizes indígena e 

africana, explicando a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das 

diferentes culturas.  

 

AQUECIMENTO                                                           
Fazer o alongamento como pede no vídeo, deixar a criança fazer apenas uma vez. 

 

DODGEBOLL: https://www.youtube.com/watch?v=L31M1-uToEY  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Material: um cabo de vassoura (para demarcar o centro do espaço) e três bolinhas de 

papel. 

Cada participante de um lado.  

Ao sinal de uma palma os dois irão correr até o local onde estão as bolinhas papel e 

retornarão.  

https://www.youtube.com/watch?v=L31M1-uToEY
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Ao próximo sinal irão tentar queimar o colega, quem queimar o colega por três vezes 

consecutivas ganha a partida. 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Nesta atividade, deixe a criança repetir QUANTAS VEZES QUISER. 

 
ESTAFETAS: https://www.youtube.com/watch?v=gWF1ZwwknBg 

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

Materiais: corda ou toalha e 5 objetos. 

Vamos começar? 

Nessa primeira atividade com a ajuda do responsável vamos tentar pegar os objetos 

enquanto o responsável balança a corda na frente dos objetos como se fosse um pêndulo 

e você de joelhos na frente dos objetos sem que a corda toque em você tenta pegar. 

Na segunda atividade a dinâmica é a mesma, só que agora vamos realizar em 

deslocamento saindo de um ponto para pegar o objeto em outro, o responsável vai 

continuar balançando a corda e você continua se esquivando do pêndulo da corda. 

SUGESTÃO: (Questões para rodas de conversa no presencial e bate papo com a família no 

remoto) Qual a importância do brincar ao ar livre, brincar com jogos eletrônicos, brincar 

com os pais ou com os amigos no dia a dia? O que mais eles sentiram falta depois de tanto 

tempo longe da escola? e outros... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWF1ZwwknBg
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VOLTA À CALMA 

Realizar apenas uma vez para a criança descansar. 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS INCLUSIVAS: https://www.youtube.com/watch?v=WJkRSJckF4s  

As atividades do vídeo estão relatadas abaixo. 

1º atividade 

Material: uma venda individual (pode ser um pedaço de retalho, uma toalha, etc), 

uma sacolinha de supermercado. 

Uma pessoa ficará vendada e a outra ficará com a sacolinha na mão. Quem estiver 

com a sacola terá que se afastar para qualquer direção sem fazer barulho, depois 

começará a mexer a sacola, e a pessoa vendada terá que ir em direção ao som. 

Recomeçar cada vez que uma pessoa chegar perto da outra. 

2º Atividade 

Material: uma venda, uma sacolinha plástica, uma bola. 

Sentados um de frente ao outro em dupla, a uma distância. 

Quem estiver com a bola irá rolar a bola para que outro a recepcione do outro 

lado, e vice e versa. 

3º Atividade 

Material: uma venda, uma sacolinha plástica, uma bola e cones (ou garrafas pet, 

cadeira, etc) 

Cada cone irá demarcar o espaço pretendido para ser a trave. 

A bola dentro da sacolinha será rolada pelo companheiro que não está vendado.  

Quem estiver vendado tem como objetivo não deixar a bola passar.  

Depois troca-se a função. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJkRSJckF4s

