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junto aos pais e responsáveis e familiares. Percebe-

se que a maioria das crianças não tem 

conhecimento da origem dos brinquedos e 

brincadeiras, que as entretêm diariamente e que são 

importantes para seu desenvolvimento global. 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

Esta Produção Didática Pedagógica será pautada no seguinte tema “O 

Resgate de brinquedos e brincadeiras”, cujo objetivo é realizar uma pesquisa 

sobre os jogos e brincadeiras junto as famílias dos alunos, através de uma 

pesquisa de campo. 

Essas atividades serão desenvolvidas com alunos do 6º ano do Colégio 

Estadual Erasmo Braga. O presente projeto contempla o conteúdo estruturante 

“Jogo e Brincadeira”, que está sistematizado pelas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica – DCE’s – do Estado do Paraná para a Educação Física, 

2008, sua importância fundamenta-se no fato de que durante as aulas de 

Educação Física,  

Será enviado aos pais um questionário para saber que tipo de jogos e 

brincadeiras era realizado na sua época. 

Pesquisa com familiares 

1) Quais eram as brincadeiras mais comuns na sua infância? 

2) Onde vocês continuam a brincar? 

3) Quais brinquedos você teve? Qual era o que gostam? 

4) Seus pais participam de suas brincadeiras?  

5) Você passava mais tempo assistindo televisão ou brincando na rua? 

6) Na sua infância teve acesso ao computador? 

7) Você  lembra  se haviam jogos de computadores na sua época? 

8) Você preferia brincar sozinha ou em grupo? 

9) Você conhece algumas brincadeiras antigas? Quais?  

Para Tomé (2005), 

Por volta dos séculos XV e XVI destacava-se uma iconografia com a 
criança expressas em imagens de família, com outros adultos, passa 
a ser admirada por sua graciosidade também há uma preocupação 
pela sua inserção na sociedade e, em consequência, com a sua 
educação para a vida e para o trabalho.  



No século XIX, com o surgimento da Revolução Industrial, as mulheres 

começam a trabalhar nas indústrias surgindo com isso uma demanda de 

cuidado voltada para as crianças. A sociedade, aliada a igreja, encarregou-se 

deste cuidado e criou as primeiras creches e instituições de cunho assistencial 

que estavam dirigidas para a sobrevivência das crianças cujas mães saíam 

para o trabalho e aquelas crianças que, em decorrência das condições sócio-

econômicas precárias, eram abandonadas por suas mães. 

Tomé (2005) afirma que, no Brasil, a assistência oferecida à criança 

até o século XVIII estava aliada pela caridade pregada pelo cristianismo, 

caracterizada pela ação das pessoas levarem as crianças necessitadas para 

suas casas. 

Em 1996, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN nº 9394/96), que estabeleceu pela primeira vez na história das 

legislações brasileiras a Educação Infantil (0 a 6 anos) como a primeira etapa 

de Educação Básica. E determinou que: 

A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, tema como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade BRASIL (1996, 
Título V, Capítulo II, seção II, Artigo 29). 
 

Em decorrência da LDBEN, foi elaborado o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (volumes 1, 2 e 3), no qual se destaca o 

brincar como uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia da criança. Aponta o direito ao brincar como forma 

particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil, que 

favorece a simbolização, socialização, autoestima, e criatividade. O significado 

atribuído ao educar é: 

Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de 
ser e estar com os outros, em uma atitude ser e estar com os outros, 
em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso 
pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 
cultural  (BRASIL, 1998, v.1, p. 23). 

 

Atualmente, observa-se que as crianças ao brincarem repetem papéis 

de personagens televisivos, protagonizando a vivência dos personagens de 

alguns desenhos animados e também a utilização de celular, tablet para se 



divertirem. Em uma conversa com os alunos do 6º ano perguntei se conheciam 

algumas brincadeiras, tais como: pular corda, cabo de guerra, amarelinha, 

pega-pega, bolinha de gude, onde a maioria das respostas foi de forma 

negativa, então nesse momento sente-se a necessidade da criação de um 

projeto, que viesse de encontro a essas necessidades. 

Encontra-se nas Diretrizes Curriculares da Educação do Paraná (2008, 

p. 72): 

Cabe ressaltar que tratar o conhecimento não significa abordar o 
conteúdo teórico, mas, sobretudo desenvolver uma metodologia que 
tenha como eixo central a construção do conhecimento pela práxis, 
isto é, proporcionar, ao mesmo tempo, a expressão corporal, o 
aprendizado das técnicas próprias dos conteúdos propostos e a 
reflexão sobre o movimento corporal, tudo isso segundo o princípio 
da complexidade crescente em um mesmo conteúdo pode ser 
discutido tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.  
 

Entende-se que a Educação Física pode ser também tempo e lugar de 

investigação e problematização da história de alunos e alunas presentes na 

escola, que revela o conhecimento sobre as práticas corporais da cultura de 

que são portadores (as); de invenção de outras maneiras de fazer os esportes, 

as danças, a ginástica, os jogos, as lutas, os brinquedos, as brincadeiras, de 

questionamento dos padrões éticos e estéticos construídos culturalmente para 

a realização dessas e de outras práticas corporais. 

Nesse sentido as Diretrizes Curriculares da Educação do Paraná 

(2008, p. 20), 

Considera-se a Educação Física de modo mais abrangente, ou seja, 
esta voltada a uma consciência crítica, em que o trabalho constitui 
categoria de análise e é princípio, da disciplina nas Diretrizes 
Curriculares. 
 

A Educação Física apoiada na concepção histórico-crítica da educação 

procura ser uma prática transformadora, ou seja, procura a todo o momento 

resgatar a criticidade, tantas vezes ausente nessa área de conhecimento 

humano. 

Para Lopes (2007, p.2), entende-se por jogo e por brincadeira infantil 

ligada ao folclore que: 

 

Normalmente incorpora a mentalidade popular e se expressa, 
sobretudo, pela oralidade, ao passar de geração em geração. 
Considerada como parte da cultura popular, essa brincadeira guarda 
como parte a vida de um povo em certo período histórico. Essa 
cultura não oficial está sempre em transformação, incorporando 



criações anônimas das gerações que vão se sucedendo. Por ser um 
elemento folclórico, a brincadeira tradicional infantil assume 
características do anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, 
conservação, mudança e universalidade.  
 

O resgate histórico-cultural através dos jogos e brincadeiras nesse caso 

é algo necessário, pois, sente-se a necessidade de refletir sobre o conceito do 

jogo, da brincadeira, suas manifestações no desenvolvimento físico, motor, 

intelectual das crianças e adolescentes. 

As DCE´s PARANÁ (2008, p.67) apontam que: 

A construção do brinquedo era repleta de significados tanto para o 
pai, que o construía com as sobras de materiais utilizados em seu 
trabalho artesanal, como para a criança, que brincava com ele. 
Entretanto, com o desenvolvimento da industrialização, os brinquedos 
passaram a ser fabricados em grande escala, perdendo sua 
singularidade, isto é, tornando-se cada vez mais estranhos aos 
sujeitos inseridos nesta lógica de mercantilização dos brinquedos.  

 
Conclui-se, portanto, que esse é o momento onde se deve desenvolver 

uma consciência de pesquisa sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras 

tradicionais, pois são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e 

podem ser apreciado pela educação formal. A criança ao jogar constitui a 

realidade através de sua ação lúdica, onde reflete suas condições concretas 

que o conteúdo é o aspecto característico central elaborado pela criança a 

partir das atividades de adultos e do contexto que estão inseridos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  O JOGO 

A palavra jogo, de acordo com Cunha (1986) se origina do vocabulário 

(ludes), significa diversão, brincadeira. Para Santos (2006), o jogo é uma 

atividade fundamentalmente lúdica, contendo regras não convencionais de 

caráter competitivo ou não, que possui como característica principal e 

espontaneidade e possibilita a expressão de vivências culturais de forma 

intensa e total. 

Para Brum (2006), os jogos estimulam o trabalho individual em prol do 

coletivo, o respeito às regras e o espírito de luta e participação. Assim, seriam 

métodos de ensino que estimulariam as habilidades nos processos de 

construção do conhecimento.  



De acordo com Fantin (2000, p. 24), 

 

Os jogos são muitos antigos, praticados desde há séculos e são 
transmitidos oralmente para geração. No entanto, conforme os 
condicionalismos de cada região, as diferentes gerações adaptando-
nos à sua maneira de ser e de viver. Desta forma se explicam as 
variantes de um mesmo jogo (como exemplo, em Portugal existe 
registrado mais de cinquenta variantes do conhecido jogo da malha). 
Os jogos tradicionais são criados pelos seus participantes, a partir do 
repertório dos mais velhos e adaptados às características do local. A 
denominação de cada um deles evoca por si mesma as suas 
características e regras principais  
 
 

De acordo com Catunda (2005), a criança precisa brincar inventar e 

criar para crescer e manter seu equilíbrio com o mundo. Nos jogos e 

brincadeiras infantis são reconhecidos os mecanismos de identificação cultural 

e de formação educativa.  

Nas DCE`s de Educação Física (2008, p. 12), os jogos e brincadeiras 

consideradas como conteúdo estruturante abordam que: 

As aulas de Educação Física podem contemplar variadas estratégias 
de jogo, sem a subordinação de um sujeito a outro. É interessante 
reconhecer as formas particulares que os jogos e as brincadeiras 
tomam em distintos contextos históricos, de modo que cabe à escola 
valorizar pedagogicamente as culturas locais e regionais que 
identificam determinada sociedade.  

 
Muito embora os jogos representem uma forma de evasão do 

cotidiano, Huizinga (2008, p.12) afirma que: “[...] não é vida corrente nem vida 

real, eles representam atividades com regras e orientações específicas, o 

círculo do jogo, que é capaz de absorver totalmente o jogador para um 

universo simbólico circunscrito, virtual e reservado da vida cotidiana”. O jogo, 

em todas as suas manifestações culturais (aqui entendido como elemento 

propulsor de socialização e transmissão de formas simbólicas entre os 

sujeitos), se constitui como um conjunto de contratos firmados entre os 

participantes de um determinado grupo, através de processos de negociação, 

cooperação e conflito, onde são estabelecidas regras, o que é lícito ou não 

dentro do universo do jogo em questão. O contrato é necessário para que 

fiquem claras as condições nas quais o círculo do jogo se valida, entretanto, a 

comunidade formada nesses espaços tende a permanecer após o término da 

atividade – assim, podemos perceber o lúdico como poderoso instrumento de 



transmissão de leis, regras e contratos sociais, que ultrapassam o momento do 

jogo ao se estenderem socialmente. 

É justamente esta uma das funções primordiais do jogo: forma de 

escape, de ajustamento às pressões da realidade através do lúdico, da 

capacidade de imaginar, construir e dar sentido a partir da satisfação 

proporcionada pela participação em tais atividades: Representa também uma 

forma de libertação do corpo físico, que, condicionado a limitações impostas a 

ele por uma existência fora da tela, adentra e habita este espaço de fluxo, 

Huizinga, 2008, ou seja, “[...] sai de si mesmo, adquire novas velocidades, 

conquista novos espaços”. 

 

2.2  A BRINCADEIRA 

 
Brincadeira é o lúdico em ação, é a ação expressa por meio do jogo ou 

do brinquedo, entretanto, este fato não é via de regra, não são fatores 

determinantes para tal ação. O ato de brincar pode ser conduzido 

independentemente de tempo, espaço, ou de objetos, fato que na brincadeira a 

criança cria, recria, inventa e usa sua imaginação.  

 

A brincadeira é uma linguagem infantil, um vínculo essencial com 
aquilo que é “não-brincar”. Se a brincadeira é uma ação que ocorre 
no plano da imaginação isto implica que aquele que brinca tenha 
domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é preciso haver 
consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade 
imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido 
para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa 
peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 
imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 
realidade anteriormente vivenciada. BRASIL (1998, v. 1, p. 27). 
 
 

Atribui-se, portanto, a brincadeira é de fundamental importância para o 

desenvolvimento infantil na medida em que a criança pode transformar e 

produzir nossos significados. Nas situações em que a criança é estimulada, 

observa-se que rompe a relação de subordinação ao objeto, atribuindo-lhe um 

novo significado, o que expressa seu caráter ativo, no decorrer de seu 

desenvolvimento. 



O lúdico tem um papel especial e de grande relevância, pois, dá 

possibilidade ao educador de tornar a aula mais dinâmica e prazerosa, além de 

se tornar um instrumento facilitador na aprendizagem e no desenvolvimento 

físico, criativo, cognitivo, social e afetivo do aluno e a construção de 

conhecimento de maneira significativa. 

Ainda sobre a brincadeira Santos (1997, p. 56), define:  

 

Brincar é meio de expressão, é forma de integrar-se ao ambiente que 
o cerca. Através das atividades lúdicas a criança assimila valores, 
adquire comportamentos, desenvolve diversas áreas de 
conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora habilidades 
motoras. No convívio com outras crianças aprende e tomar como 
empréstimo o seu brinquedo, a compartilhar momentos bons e ruins, 
a fazer amigos, a ter tolerância e respeito, enfim, a criança 
desenvolve a sociabilidade [...]. No mundo lúdico a criança encontra 
equilíbrio entre o real e o imaginário, alimenta sua vida anterior, 
descobre o mundo e torna-se operativa.  
 
 

Vygotsky (1998, p.137), afirma: “A essência do brinquedo é a criação de 

uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, 

ou seja, entre situações no pensamento e situações reais”. 

Ao brincar a criança transfere o seu cotidiano para a brincadeira 

transfere o seu cotidiano para a brincadeira, buscando entender e compreender 

a realidade em que está inserida. A atividade lúdica permite a explicitação de 

valores, conceitos, sentimentos e vivência, a partir do envolvimento pessoal e 

sentimental dos participantes estimulando a socialização e a imaginação.  

Para Friedmann (2002), estudos demonstram que a atividade lúdica 

infantil fornece informações elementares a respeito da criança, como por 

exemplo: suas emoções, a maneira com que interage com os colegas, seu 

desempenho físico, motor, seu estágio de desenvolvimento, seu nível 

linguístico e sua formação moral. 

Observa-se que o brincar está cada vez mais raro, principalmente por 

causa dos recursos tecnológicos como: a televisão, o celular, o tablet, vídeo 

game, etc, que ocupam o lugar das atividades lúdicas. 

 

Embora a televisão ocupe um intervalo significativo de tempo, que 
deixa de ser dedicada à atividade lúdica, ela é uma fonte de 
informações e um estímulo sumamente rico que a criança processa. 
Se a televisão tira tempo do jogo, o que é um fator negativo, ela 
desperta a criança para questões novas, e, o, que é bastante 



importante, fornece conteúdos que a criança assimila e que se 
espelham em seu jogo, modificando e enriquecendo sua temática. 
FRIEDMANN (p.15, 2002). 
 

Nessa perspectiva, o docente deverá utilizar-se dos recursos 

tecnológicos como uma maneira de adequar as atividades lúdicas nesse 

contexto em que se encontra o aluno. 

 

 

2.3 O BRINQUEDO 

  

 Brougère (1998) defende que o brinquedo não determina a brincadeira, 

o papel do brinquedo na brincadeira é despertar imagens que permitirão dar 

sentido às ações, ele abre possibilidades de ações coerentes com a 

representação. No caso das brincadeiras nas quais as crianças não 

desempenham, elas mesmas, o papel, o brinquedo torna-se acessório, 

indispensável; por exemplo, quando a criança deseja desempenhar vários 

papéis ou quando em brincadeira de guerra deseja passar da violência 

representada para a violência real. 

Silva (2004, pp. 25-26) entende que o brinquedo significa parte 

indissociável do brincar da criança, um produto cultural, objeto reconhecido por 

adultos e crianças como brinquedo, que, independe de estar sendo utilizado 

como “instrumento do brincar”, não perderia seu estatuto de brinquedo. O 

mesmo autor define o brinquedo como uma produção cultural da criança e de 

uma produção cultural para a criança. 

 

Entretanto mesmo considerando essas duas dimensões faz o 
exercício de não abordá-las de forma separada. A criança brinca 
tanto com os brinquedos que constrói quanto com os “brinquedos” 
propriamente ditos, e mesmo quando o brinquedo traz uma imagem  
impregnada de sugestões para o brincar, a criança ainda assim o 
subverte e lhe atribui novo sentido (como no caso de bonecos de 
soldados de guerra participando de batizados de bonecas, chorando, 
namorando...). Os significados entrecruzados no brinquedo não estão 
deslocados do processo de inserção da criança no mundo da cultura 
e das imagens que o adulto constrói sofre infância, a criança e seu 
brincar. Durante a brincadeira, os objetos passam a ter outro 
significado. Se entendermos que pela ação da criança e decisão de 
eleger, a partir da ação lúdica, os objetos que ajudarão no processo 
de leitura do mundo. 
 



O brinquedo faz parte da vida da criança e está atrelado ao brincar, é 

considerado como objeto lúdico no suporte da brincadeira.  

Segundo Silva (2004, p. 25) pode-se dizer também que o brinquedo é 

uma produção cultural da criança: no momento da brincadeira, a criança faz de 

qualquer objeto seu brinquedo seu brinquedo, ela o cria o cria e recria de 

acordo com sua imaginação, com sua brincadeira e contexto. Um exemplo 

disso é uma vassoura que se torna um cavalo para criança enquanto brinca, ou 

mesmo com o brinquedo industrializado que normalmente supõe uma 

brincadeira, ainda assim o converte e lhe dá novo significado, ela o reproduz, 

ou recria: uma boneca pode se tornar um microfone, ou um tecladinho virar um 

computador, depende do que a criança deseja representar ou expressar, 

depende da sua imaginação.  

 

3. PROCEDIMENTOS 

 

Esta Produção Didática Pedagógica será pautada no seguinte tema “O 

Resgate de brinquedos e brincadeiras”, cujo objetivo junto reviver e relaborar 

brinquedos e brincadeiras antigas, que dizem muito sobre o tempo, a cultura e 

as características de cada lugar, reconhecendo a importância destes como 

uma possibilidade de transformação social, junto às famílias dos alunos, 

através de uma pesquisa de campo. 

Essas atividades serão desenvolvidas com alunos do 6º ano do Colégio 

Estadual Professor Erasmo Braga, EFM. 

O presente projeto contempla o conteúdo estruturante “Jogo e 

Brincadeira”, que está sistematizado pelas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica do Estado do Paraná para a Educação Física, sua importância 

fundamenta-se no fato de que durante as aulas de Educação Física.  

 

4. HISTÓRICO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 

  

 Ao descrever o jogo como elemento da cultura, Hiuzinga (1951:3-31) 

omite os jogos de animais e analisa apenas os produzidos pelo meio sociais, 

apontando as caraterísticas: o prazer, o caráter “não-sério”, a liberdade, a 



separação dos fenômenos do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou 

representativo e sua limitação no tempo e no espaço. 

 Para Vygostky (1984), o que define o brincar é a situação imaginária 

criada pela criança. Além disso, devemos levar em conta que brincar preenche 

necessidades que mudam de acordo com a idade. 

 O brinquedo que comporta uma situação imaginária também comporta 

uma regra. Não uma regra explícita, mas uma regra que a própria criança cria. 

Segundo Vygotsky (1984), à medida que a criança vai se desenvolvendo, há 

uma modificação: primeiro predomina a situação e as regras estão ocultas (não 

explícitas); quando ela vai ficando mais velha, predominam as regras 

(explícitas) e a situação imaginária fica oculta.  

 Ao analisar o papel do jogo na educação, Kishimoto (1994), através de 

ampla bibliografia, aponta as inúmeras dúvidas dos muitos autores que se 

referem ao uso do jogo como elemento pedagógico. O uso do material concreto 

como subsídio à tarefa docente tem levado os educadores a se utilizarem de 

múltiplas experiências tais como: blocos lógicos, jogos de encaixe, quebra-

cabeças e muitos outros. 

 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização 
deverá criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais 
prevalecem a incerteza do ato e não se buscam resultados. Porém, 
se os mesmos objetos servem como auxiliar da ação docente, 
buscam-se resultados em relação à aprendizagem de conceitos e 
noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de algumas habilidades. 
Nesse caso, o objeto conhecido como brinquedo não realiza sua 
função lúdica, deixa de ser brinquedo para tornar-se material 
pedagógico. (Kishimoto, 1994:14) 
 
 

Dessa maneira, a autora diferencia brinquedo e material pedagógico 

fundamentando-se na natureza dos objetivos d ação educativa. Fica mais clara 

a sua posição sobre jogo pedagógico quando afirma: 

 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos 
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia 
o desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo 
empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, 
apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação 
geral do jogo educativo. (Kishimoto, 1994:22). 
 
 



 Como educadores, o jogo implica em muitas outras funções no 

desenvolvimento da criança. Aspectos culturais, sociais, políticos, cognitivos e 

motores entre outros, são explorados e experimentados pelas crianças durante 

a realização deste tipo de atividade que é, na maioria das vezes, um momento 

de descontração e alegria para elas. 

 

SUGESTÃO DE BRINCADEIRAS 
 

AMARELINHA 
 
OBJETIVOS: 

 Propiciar a destreza corporal para pular em determinados espaços e 

determinados locais; 

 Desenvolver conceitos matemáticos quando pula na sequência dos 

números; 

 Experimentar ao máximo os movimentos que requeiram o uso 

diferenciado de um lado e do outro do corpo. 

 
MATERIAL:  
      Giz para desenhar a amarelinha e uma pedrinha. 
 
PROCEDIMENTOS: 
       Seguindo traçados no chão, cada criança terá sua vez de pular. A criança 

deve jogar uma pedrinha no chão, a começar pelo número 1. Não pode 

colocar o pé na quadra que estiver com a pedrinha, assim deverá pular até o 

fim e voltar, pegar a pedra e iniciar novamente o jogo seguindo a sequência 

dos números. A criança que jogar a pedra para fora da amarelinha deverá sair 

da brincadeira e esperar que todos joguem para retornar. 

 

 

 
 

 

BATATA QUENTE 

Como brincar: O grupo fica em círculo, sentados ou em pé. Uma criança fica 

fora da roda de costas ou com os olhos vendados, dizendo a frase: "Batata-

Quente, quente, quente....queimou 

Enquanto isso, os demais vão passando a bola de mão em mão até ouvirem a 



palavra "queimou". Quem estiver com a bola nesse momento sai da roda. 

Ganha o último que sobrar. LEMBRETE: Uma opção é pedir para as crianças 

mudarem o ritmo com dizem a frase. As que estão na roda têm de passar a 

bola de mão em mão mais rápida ou devagar, conforme a fala. 

 

 

 

QUEIMADA 

Como brincar: O grupo é dividido em duas equipes, cada uma com seu 

campo. Decide-se quem começa com a bola. O objetivo é acertar um 

participante do time adversário  e eliminá-lo. Se a criança conseguir pegar a 

bola, te o direito de atirá-la em um jogador da outra equipe. Ganha o time que 

eliminar todos os participantes da equipe concorrente. "A brincadeira também 

é chamada de queima." 

 

 

CINCO MARIAS 

 

Como fazer - Costure cinco saquinhos simples de pano recheados de arroz ou areia, 

ate-os bem para que nada saia durante o jogo. 

Como brincar - Determine a ordem dos participantes. O primeiro joga os cinco 

saquinhos para cima deixando-os cair aleatoriamente no chão. Na primeira fase, ele 

escolhe um dos saquinhos e o joga para cima. Antes de pegá-lo de volta, recolhe com a 

mesma mão outro que está no chão. Em seguida, joga um dos que estão em sua mão 

para cima e pega um terceiro, segurando todos juntos na mesma mão. Se o saquinho 

que está no ar cair, a criança dá a vez para outra. O participante passa para a próxima 

fase se conseguir segurar todos os saquinhos. Na segunda fase, os saquinhos que estão 

no chão são pegos de dois em dois. O desafio aumenta na terceira fase, pois é preciso 

lançar um saquinho e pegar três. Depois, jogar um que está na mão e pegar o restante. 

Na quarta fase a criança forma com o polegar e o indicador de uma das mãos uma trave 

de futebol. Com a outra, joga um saquinho para o alto e empurra outro para dentro 

desse gol antes de pegar o que está no ar. A criança tem de fazer quatro gols em quatro 

tentativas. A última fase determina os pontos de cada criança. Ela lança os cinco 



saquinhos ao ar e tenta pegar o máximo possível com as costas da mão. Quantos 

ficarem em sua mão será o número de pontos. 

PETECA 

MATERIAL: Palha de uma espiga de milho.  

Modo de fazer Retire a palha da espiga, evitando rasgá-la. Dobre a primeira 

folha, enrolando-a até formar um quadrado de mais ou menos 4 centímetros de 

lado. Esta será a base da peteca, que deve ser envolvida com as demais. 

Repita esse embrulho até chegar ao tamanho desejado. Deixe as 

extremidades soltas para cima, formando as "penas" da peteca. Por fim, tire 

um pedaço mais fino da palha que sobrou, formando uma tira. Com ela, 

amarre o brinquedo, unindo a parte das folhas que estão soltas. Agora é só 

jogar!  

Histórico Na aldeia Krukutu, quem ensina as crianças a fazer a peteca  

(mangá, em guarani) é Maria Paulina, 47 anos. Ela veio a pé do Paraná com 

os pais na época da fundação da aldeia e trouxe de lá essa tradição indígena. 
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