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Resumo Alguns estudos apontam que o desinteresse dos educandos  
pelas aulas de  Educação Física ocorre progressivamente, 
aumentando o número dos que não 
frequentam/participam/apreciam as aulas regularmente. A 
principal causa pode estar relacionada com a falta de prazer 
ao realizar a prática. Os jogos cooperativos são atividades 
físicas essencialmente voltadas para a cooperação, na 
aceitação, onde a participação de todos é facilitada, a 
exclusão por falta de habilidade é eliminada, a diversão e 
mistura de grupos torna-se uma realidade, podendo ser 
especialmente importantes para as crianças inibidas, tímidas, 
com alguma delimitação física ou aqueles menos habilidosos, 
pois os jogos cooperativos proporcionam o sentimento de 
pertencer ao grupo e de ser aceito, já que todos precisam uns 



dos outros para superar os desafios. Tem-se como propósito 
mudar as características de exclusão, seletividade, 
agressividade e exacerbação da competitividade, 
predominantes na sociedade e nos jogos tradicionais. Assim, 
a presente Unidade Didática, é constituída de atividades 
práticas e teóricas de cunho cooperativo, como objetivo 
pretende-se apresentar aos professores da disciplina de 
Educação Física uma proposta pedagógica pautada na 
prática do cooperativismo, com estratégias que eliminem a 
exclusão, valorizem a individualidade e respeitem a 
diversidade, para que eleve-se o interesse e promova-se o 
acesso e a inclusão de todos os educandos aos conteúdos da 
cultura corporal. 
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
  

 Esta Unidade Didática destina-se a fundamentação teórica e as atividades 

práticas a serem desenvolvidas durante a implementação da Proposta de 

Intervenção Pedagógica na Escola, sendo parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná.  

 Trata-se de uma proposta didático-pedagógica com atividades de cunho 

cooperativo, que têm como objetivo problematizar o assunto e sensibilizar os 

educadores na busca de caminhos alternativos, visando uma prática mais eficaz, 

inclusiva, participativa e solidária, que busca o respeito as características e as 

individualidades dos sujeitos envolvidos. Dessa forma o trabalho exigirá reflexão, 

para mostrar caminhos e alternativas à prática ofertada, proporcionando por meio 

dos Jogos Cooperativos perspectivas de mudanças e metodologias diferenciadas às 

aulas de Educação Física. Nesse sentido, Soler (2006, p.36) afirma que: 

 

É dever da Educação Física Escolar garantir o acesso de todos os alunos 
às atividades propostas....sem exceção, em que o gordinho, o portador de 
necessidades especiais, o mais baixinho, o menos hábil, a menina, enfim 
todo o contingente de pessoas que deveriam estar dentro das aulas, mas 
que são excluídos, possam jogar juntos e que se crie atividades possíveis a 
todos, pois muito mais que um benefício, a Educação Física Escolar é um 
direito do aluno.  

 

 Para que isso seja possível, faz-se necessário que exista um incentivo 

desafiador durante as aulas, que suscite um estímulo maior nos participantes e 

enfatize que o principal objetivo é a ajuda ao outro, e assim ocorra o sucesso de 

todo o grupo. Isso porque a prática dos jogos cooperativos criam, também, 

oportunidades para o aprendizado, inclusão e uma interação mais prazerosa entre 

as pessoas. Propõem-se, ainda, a busca por metodologias que venham diminuir as 

manifestações de agressividade, competição e exclusão, e promova atitudes de 

sensibilidade, cooperação, comunicação, alegria e solidariedade. Diante disso, as 

atividades devem:  

 minimizar o fato de ganhar ou perder; 

 evitar a eliminação dos participantes, procurando manter todos inclusos 

até o final das atividades; 



 facilitar o processo inclusivo e criativo, com a flexibilização das regras do 

jogo; 

 evitar atividades que estimulem à agressividade, ao confronto individual ou 

coletivo; 

 Por essa razão, é preciso que entrem em cena outras opções, de uma forma 

que se tenha sim vencedores nas atividades, porém não apenas um ou uma parte 

dos participantes, mas que todos se sintam verdadeiramente inclusos nas 

atividades. Afinal, a ideia é deixar de lado a individualidade de cada um, pois neste 

tipo de jogo, todos podem participar e contribuir para o desempenho e sucesso do 

grupo.  

 Enfim, esta proposta didático-metodológica com atividades cooperativas se 

caracteriza como um exercício de convivência, harmonia, cooperação e inclusão, 

estas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e para situações que 

proporcionem uma relação em que não se tenha de um lado os vencedores e do 

outro os perdedores. Assim, a unidade didática é dividida em sete módulos, 

contendo sugestões de atividades práticas e teóricas que serão utilizadas para a 

implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola, direcionadas aos 

educandos do 9ª ano, do Colégio Estadual Cel. Misael Ferreira Araújo - Ensino 

Fundamental e Médio, no Município de Mangueirinha – PR.  

 Para isso, o primeiro e o segundo módulo apresentam atividades que 

envolvem pesquisa no laboratório de informática e traz sugestões de filmes e vídeos 

que abordam os conceitos de cooperação, competição, trabalho em equipe e 

diversidade, para posterior discussão desses conceitos entre o grande grupo. No 

primeiro momento, os educandos registram em seus cadernos o que entendem 

sobre cooperação e competição. Na sequência, ainda no laboratório de informática, 

farão uma pesquisa sobre a origem, os benefícios e as características dos jogos 

competitivos e cooperativos, para posterior socialização das informações obtidas. 

Para ampliar o conceito de cooperação, será feito um passeio pelos arredores da 

escola para que possam observar e perceber em que situações as pessoas estão 

cooperando ou competindo. Logo após, responderão um questionário sobre 

cooperação e competição, e para concluir, os educandos assistirão ao filme “Duelo 

de Titãs”, o qual aborda o trabalho em equipe, o preconceito racial, a cooperação e a 

união entre os jogadores para superar coletivamente determinados problemas ou 

desafios.  



 O terceiro, quarto e quinto módulo são constituídos por uma coletânea de 

atividades práticas de cunho cooperativo, tendo como principal objetivo promover a 

inclusão e participação de todos durante as aulas de Educação Física, contendo 

atividades de integração, quebra-gelo, toque e a confiança, jogos cooperativos sem 

perdedores, de resultado coletivo, de inversão e de jogos semicooperativos. Na 

unidade 5, são apresentadas algumas atividades cooperativas adaptadas para 

pessoas com necessidades especiais. 

 No sexto módulo, esboçou-se uma gincana-circuito cooperativo que tem como 

principal objetivo reforçar a importância da cooperação, integração e inclusão, o 

trabalho em equipe, promovendo dessa forma a liderança e ações em grupo. 

 Para findar, no último módulo os educandos confeccionarão cartazes que 

registrem todos os momentos e atividades desenvolvidas durante a implementação 

da proposta. 

 Este material servirá de base para a execução desta proposta, sendo assim, a 

expectativa é que por meio da prática dos jogos cooperativos, consiga-se realmente 

efetivar a participação de todos durante a prática pedagógica das aulas de 

Educação Física, elevando o interesse e a curiosidade pela sua execução.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MÓDULO I: CONHECENDO O QUE SÃO JOGOS COOPERATIVOS 

 E COMPETITIVOS  

 

 A proposta deste módulo é estimular a percepção do educando em relação as 

diferenças existentes entre os jogos cooperativos e jogos competitivos, intuir se  

estas diferenças podem contribuir positivamente ou negativamente durante as aulas 

de Educação Física na escola e também fora dela. Parte-se do pressuposto de que, 

quando o educando conhece e compreende a diferença entre estas duas formas de 

jogar, começa a compreender que cooperar é mais importante do que competir e 

assim traz resultados mais expressivos para o seu cotidiano. Assim, para Paraná 

(2008, p.84) “os jogos cooperativos apresentam-se nas Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná como conteúdo básico, do conteúdo estruturante Jogos e 

Brincadeiras”. 

 Diante da afirmação, nesta temática, esses aspectos serão abordados por 

meio de ações didáticas diversas (atividades de pesquisa, discussão, atividades 

práticas, vídeos e filmes), que criam condições para que o educando observe, 

analise e reflita sobre as características (semelhanças e diferenças) desses jogos e 

consiga perceber que no jogo da vida, é mais importante jogar cooperativamente do 

que competitivamente, numa busca por uma relação de interdependência.  

Mas o que são os Jogos Cooperativos?  

 Para melhor compreender o significado dos Jogos Cooperativos, faz-se 

necessário primeiramente definir-se o conceito de Cooperação e Competição: 

 Segundo Brotto (2002), cooperação é um processo de interação social, em 

que os objetivos são comuns, as ações são compartilhadas e os benefícios são 

atribuídos a todos. O mesmo autor define competição como um processo de 

interação social, em que os objetivos são mutuamente exclusivos, as ações são 

isoladas ou em oposição umas as outras e os benefícios são destinados somente a 

ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS E SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE 

INTERVENÇÃO NA ESCOLA 



alguns. Para complementar a definição sobre os jogos cooperativos, Brotto (1999, 

p.77), afirma que: 

Os jogos cooperativos são jogos de compartilhar, unir pessoas, 
despertar coragem para assumir riscos como pouca preocupação 
com o fracasso e sucesso em si mesmo. Eles reforçam a confiança 
em si mesmo e nos outros e todos podem participar autenticamente, 
uma vez que ganhar ou perder são apenas referências para o 

contínuo aperfeiçoamento pessoal e coletivo. 
 
 

 Brown (1994), em seu livro “Jogos Cooperativos: teoria e práticas”, apresenta 

algumas características da forma competitiva e cooperativa de se jogar: 

Características da forma competitiva e cooperativa. 
 

FORMA COMPETITIVA FORMA COOPERATIVA 

Participação limitada Todos participam 

Ganhador/Perdedor Todos ganham 

Trapaça/Esperteza Honestidade 

Repúdio Acolhida/Confiança 

Conformismo Desafio coletivo 

Fonte: Adaptado de Brown (1994, p.45). 

 Assim, competir e cooperar são possibilidades de agir e ser no mundo,  

cabendo a cada um escolher e acabar com o mito de que é a competição que nos 

faz evoluir. Ao contrário dos jogos competitivos, o conceito sobre jogos cooperativos, 

exposto por Brotto (2002), considera que este é um tipo de jogo onde os 

participantes jogam uns com os outros em vez de uns contra os outros. Joga-se para 

superar desafios, despertar a coragem para assumir riscos e geram pouca 

preocupação com o fracasso ou com o sucesso. 

 Diante disso, Soler (2006, p.38) apresenta alguns princípios, muito 

importantes para a consolidação dos Jogos Cooperativos: 

Princípio da participação: todos deverão participar, não se limitando a juntar 

alguns educandos para jogar e os demais apenas assistirem. 

Princípio da coeducação: que agrupa meninos e meninas durante as atividades e 

desperta o respeito mútuo; 

Princípio da cooperação: onde o objetivo é valorizar o coletivo e não apenas 

formar campeões. 

 



Atividades sugeridas para este Módulo: 

 

Atividade 1: Professor, explore essas diferenças nas situações cotidianas vividas 

pelos alunos e solicite que registrem em seu caderno o que eles entendem sobre o 

conceito de cooperar e competir. É possível cooperar num mundo extremamente 

competitivo? Quando um jogo é competitivo ou cooperativo? Pode existir 

cooperação em competições?  

 

Atividade 2: Após uma breve reflexão sobre os Jogos Cooperativos e 

Competitivos, e com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o assunto, 

solicite aos alunos que pesquisem sobre os conteúdos relacionados ao tema para 

responder aos seguintes questionamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3: Convide os alunos para um passeio pelos arredores da escola para 

que possam observar e perceber em que situações do cotidiano as pessoas estão 

cooperando ou competindo. Após o passeio, organize os alunos em pequenos 

grupos. Peça para que relatem em quais situações eles conseguiram perceber se as 

pessoas estavam cooperando ou competindo e, de que forma essas situações 

podem interferir positivamente e negativamente no dia a dia.     

 Para ampliar a reflexão sobre o conceito de cooperação e reforçar a 

importância de se trabalhar em equipe, assista aos vídeos sugeridos com os 

alunos/as e, em seguida instigue discussões por meio de questionamentos, levando-

1) O que são Jogos Cooperativos e Jogos Competitivos? 

2) Onde, como e porque surgiram os Jogos Cooperativos? 

3) Quais são as principais características dos Jogos Cooperativos e Jogos 

Competitivos. 

4) Na sua opinião, as aulas de Educação Física devem favorecer a inclusão 

de todos os alunos (menos habilidosos, os magros, os gordinhos, etc.)  aos 

conteúdos da cultura corporal de movimento? Justifique a sua resposta. 

5) Os Jogos Competitivos executados de forma exacerbada contribuem 

para a inclusão dos menos habilidosos nas aulas de Educação Física? 

 



os a analisar as cenas do filme, procurando estabelecer relações (cooperação, 

competição, amizade, inclusão e trabalho em equipe) que ocorrem durante as aulas 

de Educação Física e os acontecimentos da sua vida. 

 
Sugestão de Vídeos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO II: ABORDANDO O TEMA POR MEIO DE FILMES 

Sugestão: Duelo de Titãs (EUA, 2000)  

 
 

ATIVIDADE 1: Assistir o Filme "Duelo de Titãs" 
 
Objetivos: A atividade tem como objetivo abordar e discutir o preconceito racial, 

promover valores que surgem numa situação de cooperação, reforçar o trabalho em 

Sugestão de Vídeos para Professores:  

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TODOS: O filme aborda a dimensão da disciplina de Educação 

Física no currículo atual. Especialistas e professores fazem um breve resgate histórico da 

Educação Física e relatam como ela saiu da exclusão para a inclusão, passando pela evolução 

da legislação brasileira. O que era a aula de Educação Física quando a disciplina foi instituída 

como componente curricular no Brasil e o que é hoje. 

Link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UvZA_Mo9HXc 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALÉM DO ESPORTE: Este vídeo trata da necessidade e da 

importância de se diversificar os conteúdos nas aulas de Educação Física.  Dessa forma a aula 

de Educação Física possibilita ao aluno levar para a vida o que aprende nas aulas.  

Link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oVU3wT5dff0 

Sugestão de Vídeos para Alunos:  

UNIÃO E COOPERAÇÃO: O vídeo mostra que a cooperação entre as pessoas supera o 

individualismo. 

Link disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=k6QefepQSs4 

 

FILME FORMIGAS.mp4: O filme retrata a força e a importância do trabalho em equipe.  

Link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=covn_WvU8qk 

 
PLURALIDADE CULTURAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: O filme aborda 
as diferentes manifestações culturais que integram a cultura corporal de movimento. 
Link disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JWfOKsMSFnA 

 



equipe, a integração a um novo grupo, a liderança, o respeito às diferenças e a 

diversidade. 

Título: Duelo de Titãs  

Direção: Boaz Yakin  

Produtora: Walt Disney Productions / Jerry Bruckheimer Films  

Duração: 113mim 

Local da Publicação: Estados Unidos  

Ano: 2000  

Atores: Denzel Washington; Will Patton; Wood Harris: Ryan Hurst; Donald Faison; 

Ethan Suplee; Kip Pardue; Hayden Panettiere; Craig Kirkwood; Nicole Ari Parker; 

Ryan Gosling; Kete Bosworth; Burgess Jenkins. 

Gênero: Drama 

 

Comentário: 

O filme "Duelo de titãs" retrata situações visivelmente presentes na sociedade 

atual e no mundo: o preconceito, o racismo, as indiferenças, a competição entre as 

pessoas e a luta pelo poder. Diante disso, entende-se que a cooperação e o trabalho 

em equipe é uma forma de unir as pessoas em um grupo com um objetivo único, 

como uma forma de minimizar o individualismo e a exclusão dos educandos nas 

aulas de Educação Física. Percebe-se que além de uma bela mensagem 

antirracista, "Duelo de titãs" traz as questões dos direitos humanos, no que cabe a 

individualidade de cada um, o respeito à diversidade e as diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

Duelo de Titãs (EUA, 2000) conta a história de um grande treinador negro 

escalado para treinar um time cujo antigo treinador era branco, num país 

que vivia o auge da segregação racial. Seu desafio era promover a 

integração entre brancos e negros e minimizar os efeitos do racismo no 

esporte, fazendo com que seus atletas trabalhassem em equipe em prol 

do objetivo comum. Possuindo habilidades como espírito de trabalho em 

equipe, determinação, foco nos resultados, espírito de liderança, 

dedicação e respeito, Herman Boone conseguiu a confiança de todos e 

dessa forma a equipe cumpriu a meta estabelecida, vencer o grande 

torneio e principalmente, vencer o preconceito e o individualismo. 



 

Desenvolvimento da Atividade: Professor, as cenas retratadas neste filme são 

apropriadas para reforçar a importância do trabalho em equipe, pois demonstra a 

união do grupo, o fortalecimento de laços de amizade, a valorização das parcerias, o 

respeito e a sintonia grupal. Pode-se utilizá-las com o objetivo de sensibilizar os 

educandos sobre a importância do respeitar à equipe ou grupo que fazem parte, 

buscando sempre dar o melhor de si e estar disponível a ajudar o outro.  

 
 

ATIVIDADE 2: Após assistirem ao filme, peça ao grande grupo que façam um 

breve comentário sobre o mesmo, registrando em seus cadernos os seguintes 

questionamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após refletirem sobre as questões relacionadas ao filme, troque ideias com  

os educandos, possibilitando que a turma perceba que conviver com pessoas 

diferentes é de suma importância para a vida de cada um. Deixe claro o quanto eles 

também são importantes para as outras pessoas. Não se esqueça de abordar e 

trabalhar o tema diversidade mostrando a positividade do assunto. Instigue o 

educando a pensar e refletir sobre este tema, questionando: “Já pensaram se todos 

fossem iguais? Da mesma cor, do mesmo tamanho, gordo ou todos magros e com o 

mesmo nível de habilidade motora? Já pensaram se todos só gostassem de jogar 

voleibol ou futebol”? 

 

 

 
 

a) Você gostou do vídeo? Por quê?  

b) O que mais chamou sua atenção? Por quê?  

c) Qual o tema do filme? Os realizadores do filme conseguiram passar sua 

mensagem? O que eles tentaram nos contar? Justifique sua resposta. 

d) Você conseguiu assimilar/compreender alguma coisa com este filme? O que? 

e) Na escola e nas aulas de Educação Física, você percebe ou já percebeu algum 

tipo de preconceito racial, discriminação com os menos habilidosos, as meninas, 

os gordinhos (as) os tímidos? Justifique a sua resposta. 

 

TEXTO PARA REFLEXÃO: 

  

 
 
 

http://cinemahistoriaeducacao.wordpress.com/cinema-e-educacao/sobre-cinema-e-educacao/questoes-que-podem-ser-usados-em-qualquer-filme/
http://cinemahistoriaeducacao.wordpress.com/cinema-e-educacao/sobre-cinema-e-educacao/questoes-que-podem-ser-usados-em-qualquer-filme/


 
As Olimpíadas 
 
"Há alguns anos atrás, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, nove participantes, 
todos com deficiência mental ou física, alinharam-se para a largada da corrida dos 
100 metros rasos. 
Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o 
melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, com exceção de um garoto, que 
tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. 
Os outros oito ouviram o choro. Diminuíram o passo e olharam para trás. Então eles 
viraram e voltaram. Todos eles. Uma das meninas, com Síndrome de Down, 
ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: 
- Pronto, agora vai sarar. 
E todos os nove competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de 
chegada. 
O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que 
estavam ali, naquele dia, continuam repetindo essa história até hoje. 
- Porque? 
Por que, lá no fundo, nós sabemos que o que importa nesta vida é mais do que 
ganhar sozinho. O que importa nesta vida é ajudar os outros a vencer, mesmo 
que isso signifique diminuir o passo e mudar de curso." 
 

         Autor desconhecido 

 
 

MÓDULO III: ATIVIDADES COOPERATIVAS PARA QUEBRA-GELO, 
INTEGRAÇÃO, TOQUE E CONFIANÇA  

 

“Queremos provocar  
movimento...acreditamos que “é pelo  
jogo, pelo brinquedo, que crescem a  

alma e a inteligência. (...) Uma  
criança que não sabe brincar, uma  
miniatura de velho, será um adulto  

que não saberá pensar”.  
Chateau (1987:14). 

 

 

 

 

   

   

 

 

Professor, nesta unidade, abordar-se-á a temática dos jogos cooperativos, 

com ênfase as propostas de David Earl Plats. David classificou os Jogos 

Cooperativos quanto a sua finalidade e como instrumento de aprendizagem, 

integração e visão sistêmica, que promovem a socialização e a descontração, 

reforçam a confiança, sendo muito utilizados para motivar o grupo. Além 

disso, exigem muita ação e gasto de energia, podendo conter música e 

dança.    



Atividades Sugeridas: 
 
 
ATIVIDADE 1: DINÂMICA DO DESAFIO 
 
Objetivo: Esta atividade propõe a integração e o quebra gelo entre os 

participantes. Pretende-se por meio deste jogo refletir o quanto ainda se tem medo 

de desafios, mostrar aos educandos que se deve ter coragem de enfrentar os 

desafios por mais difícil que pareçam, pois no final pode-se ter uma grata surpresa 

de que tudo valeu a pena.   

Material: Uma caixa enrolada para presente. 

Desenvolvimento da atividade: O grupo deverá ficar disposto em círculo, 

todos sentados ouvindo uma música animada. Enquanto isso se passará no círculo 

uma caixa (dentro dela  terá uma ordem a ser cumprida pelo participante que ficar 

com a mesma quando a música parar). A pessoa que vai coordenar a atividade deve 

estar de costas para não ver quem está com a caixa quando a música Cessar, neste 

momento o facilitador deve fazer um pequeno suspense, perguntando: está 

preparado? Vai ter que pagar um mico viu, seja lá qual a ordem que for dada, quer 

abrir? Ou vamos continuar? Se o participante concordar em não abrir a caixa, a 

música é reiniciada e a brincadeira continua, podendo-se fazer isso por algumas 

vezes. Na última vez, o facilitador avisa que agora é para valer e quem pegar vai ter 

que abrir a caixa, Ok? O aluno encontrará na caixa um chocolate com uma ordem a 

ser cumprida, 'coma o chocolate'. 

 

ATIVIDADE 2: CORRENTE HUMANA 
 

Objetivo:  Desmanchar o nó, sem soltar as mãos e voltar a ter um círculo; 

estimular o raciocínio, o trabalho em equipe, favorecendo a integração dos alunos. 

Desenvolvimento da Atividade: Todos os participantes formam um círculo 

dando as mãos. Para que esta atividade transcorra normalmente, peça que cada um 

observe atentamente quem são os colegas que estão a sua direita e sua esquerda. 

Diga para soltarem as mãos e ao som da música, caminhem pelo espaço, 

aleatoriamente, até que a música pare. Quando a música deixar de tocar, todos 



param exatamente onde estão. Nesse momento, sem sair de suas posições, 

deverão dar sua mão direita para quem estava à sua direita e sua mão esquerda 

para quem estava à esquerda. Irá formar-se um nó de braços entrelaçados, que 

deverá ser desfeito para que  o círculo volte à posição inicial, sem que ninguém solte 

as mãos. 

ATIVIDADE 3: Não me deixe cair 

Objetivo: Ampliar a confiança grupal, estimular a cooperação e reforçar o trabalho 

em equipe. 

Disposição: Alunos em duplas, um de frente para o outro, mantendo uma 

pequena distância um do outro e com os braços semiestendidos, com as mãos 

espalmadas na direção do colega.  

Desenvolvimento da Atividade: Ambos os alunos devem inclinar o corpo à 

frente até que as mãos se tocarem, encontrando o ponto de equilíbrio entre a dupla. 

Solicitar que a dupla aumente a distância entre os mesmos, respeitando-se o limite 

de cada dupla. 

Variação 1: Em trios, com um dos participantes entre os companheiros, de frente 

para uma e de costas para a outro. O que fica no meio, desloca o corpo para frente 

e para trás, como se fosse cair, sendo que os colegas devem manter a confiança 

deste, impedindo que caia. 

Variação 2: Em grupos, dispostos em círculo, um aluno fica no centro deste com o 

corpo ereto e pés juntos, os demais alunos ficam posicionados de forma a 

demonstrar confiança. O que esta no centro do círculo inclina-se para frente, para 

trás e para os lados, sendo recebida pelos companheiros.  

Obs.: Pode-se vendar os olhos da pessoa que está no meio do círculo. 

ATIVIDADE 4: Levante-se 

Objetivo: Incentivar a cooperação e o trabalho em equipe. 



Desenvolvimento da Atividade:  Os participantes deverão organizar-se em 

duplas e ficar sentados, um de costas para o outro. Para realizar essa atividade, as 

duplas devem levantar, partindo da posição sentada para a posição em pé, sem o 

auxílio das mãos. (SOLER, 2002, p. 83). 

Obs.: Quando todas as duplas conseguirem realizar a atividade deverá acontecer a 

trocar de pares.  

Variação da Atividade: Alunos dispostos em pé, formando um círculo, 

segurando uma corda que deve estar amarrada em suas extremidades. Cada 

componente do grupo deve segurar a corda com as duas mãos, sentar e levantar-se 

novamente. Não é permitido utilizar as mãos como apoio para sentar e levantar. Na 

sequência, realizar a atividade com uma mão na corda. 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HNSsYqtWrTo. Acesso em: 

16 de outubro de 2014. 

 

ATIVIDADAE 5: Carrossel 

Objetivo: Reforçar a confiança grupal, estimulando a cooperação e o trabalho em 

equipe. 

Disposição dos Alunos: Os participantes ficam dispostos em círculo, de mãos 

dadas, alternando um de pé e outro deitado. Os que estão deitados devem unir os 

pés no centro do círculo e seguram as mãos dos que estão de pé e esticam-se, 

procurando levanta-los o quanto puderem. 

Desenvolvimento da Atividade: O carrossel inicia quando os participantes 

que estavam deitados ficam suspensos. Os participantes que estão de pé devem dar 

voltas numa só direção, arrastando os companheiros que giram. Iniciar lentamente, 

aumentando progressivamente a velocidade de deslocamento. Inverter os papéis e 

reiniciar a atividade.  

ATIVIDADE 6: Ponte de Corda 

Objetivo: Atravessar os participantes pela "Ponte de Corda". Exercitar a 

autoconfiança, a confiança no outro, dar e receber apoio para desenvolver a 

Cooperação; Estimular o exercício do cuidado uns com os outros por meio da 

http://www.youtube.com/watch?v=HNSsYqtWrTo.%20
http://www.projetocooperacao.com.br/2011/09/19/a-ponte-de-corda/
http://www.projetocooperacao.com.br/2011/09/19/a-ponte-de-corda/


atitude, demonstração de confiança para a pessoa que estiver passando sobre a 

corda. 

Recursos: Qualquer espaço, coberto ou não, que comporte uma equipe em 

formato de um corredor. Uma ponte feita com corda. O tamanho varia de acordo 

com o número de participantes na atividade.  

Desenvolvimento da Atividade:  Dispõem-se  os alunos em duas fileiras 

frente a frente, segurando a ponte de corda. Os que estiverem segurando a ponte de 

corda deverão fazê-lo com os pés bem firmes no chão, segurando a corda por cima, 

de maneira que as palmas das mãos estejam viradas para baixo e as suas cabeças 

estejam inclinadas para frente, servindo como apoio para quem estiver passando 

sobre a ponte. A corda deve estar bem esticada para que esteja firme. Quem estiver 

passando, deverá pisar somente nos nós, um pé em cada nó. Recomenda-se 

amarrar a ponta da corda em dois postes, uma em cada extremidade da ponte, para 

que sirvam de apoio no momento de subir e descer da corda. É importante que 

durante a subida e descida da corda tenha-ser o apoio de pessoas para evitar 

acidente. 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=0oiCl2bpwy0s. Acesso em: 

16 de outubro de 2014. 

ATIVIDADE 7: Mude o sentido sem soltar as mãos 
 

Objetivo: Estimular o trabalho em equipe, liderança, desenvolver o raciocínio para 

a solução de problemas. 

Material: Aparelho de som 

Espaço: Quadra de esportes 

Desenvolvimento da Atividade: Os participantes ficarão em círculo, de mãos 

dadas e voltados de frente para o círculo. Solicitar que se movimentem em sentido 

horário e anti-horário. Após várias mudanças de sentido, pedir para que encontrem 

uma maneira de ficarem de costas para o centro do círculo, sem soltar as mãos. 

 

ATIVIDADE 8: Passeio do Bambolê 

http://www.youtube.com/watch?v=0oiCl2bpwy0s


Objetivo: Estimular a cooperação, o trabalho em equipe, exercitando a criatividade 

e a imaginação. 

Material: Bambolês 

Disposição dos Alunos: Em círculo, os alunos devem passar a mão direita por 

debaixo das suas pernas para que os que estão atrás segurem-na com a mão 

esquerda, formando um grande círculo, todos com as mãos dadas. 

Desenvolvimento da Atividade: Quando o círculo estiver formado, um 

bambolê deve ser introduzido entre os braços de duas pessoas. O objetivo é passar 

o bambolê por todo o círculo, sem que os participantes soltem as mãos. (Baseado 

em SOLER 2003, p. 93) 

 

ATIVIDADE 9:  Bola ao Túnel 
 
Objetivo: Deslocar a bola entre as pernas dos alunos no menor tempo possível.  

Desenvolvimento da Atividade:  Todos os alunos da turma dispostos em 

coluna com as pernas abertas, formando um túnel. O primeiro aluno, posicionado a 

frente da turma receberá uma bola e, ao sinal do facilitador, deverá passá-la por 

entre as pernas para o colega que está posicionado logo atrás, e assim todos 

deverão fazer com que a bola seja deslocada até o final da coluna. Quando a bola 

chegar lá a trás, o aluno a pegará e correrá para o início da coluna, reiniciando a 

atividade. O jogo termina quando o grupo estiver novamente na sua formação inicial. 

Obs.: O facilitador (professor) marca o tempo que o grupo levou para realizar a 

prova, e na sequência, desafiar os alunos para que diminuam esse tempo.  

 

Fonte: http://www.educacional.com.br/educacao_fisica/bau01_com_bolas.asp 

 

Atividade 10: Caneta na Garrafa 

Objetivo: Aprimorar o trabalho em equipe e a cooperação  

http://www.educacional.com.br/educacao_fisica/bau01_com_bolas.asp


Desenvolvimento da Atividade: Cortar alguns pedaços de barbante, de 

tamanhos diferentes, amarrando uma das pontas de cada barbante a uma única 

caneta. Os alunos se posicionam ao redor de uma garrafa que é colocada no centro 

da sala ou quadra de esportes e orienta os participantes a amarrarem ao redor da 

cintura uma das pontas de um dos barbantes atados à caneta. Logo em seguida os 

alunos recebem a tarefa de juntos encaixarem a caneta na boca da garrafa.  

 

ATIVIDADE 11:  Inserir o arco no balde  

Objetivo: Conhecimento da importância de cooperar; colocar o arco sobre o balde 

no menor tempo possível. 

Material: Um rolo de barbante, um arco e um balde cheio de água. 

Desenvolvimento da Atividade: Divida-se a turma em grupos, 9 alunos para 

cada um. Cada grupo deve escolher um participante da equipe para orientar os 

colegas durante a execução da atividade.  Os demais sentados em circulo e com os 

olhos vendados seguram a ponta do barbante que estará ligada a um arco. O 

objetivo do jogo é colocar o arco sobre o balde, apenas segurando nas pontas do 

barbante, como está exemplificado na imagem. Obs.: Deixar o balde a uma distância 

aproximada de 8 metros. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             ORIENTADOR DO GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Aj1jNGsYH9s. Acesso 

em: 16/10/2014 

http://www.youtube.com/watch?v=Aj1jNGsYH9s.%20


 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO IV: ATIVIDADES COOPERATIVAS SEM PERDEDORES, DE 
RESULTADO COLETIVO, DE INVERSÃO, RODÍZIO E JOGOS 

SEMICOOPERATIVOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Atividades: 

 

ATIVIDADE 01: Escravos de Jó 

Objetivo do Jogo: Promover a integração do grupo, o senso de 

responsabilidade, a persistência e o trabalho em equipe. O grande desafio aqui é 

que o grupo consiga, ao som e ritmo da música, cumprir a tarefa de uma forma 

ordenada.  

ATIVIDADE 12: Para verificar se os alunos entenderam o sentido da 

cooperação, participação e trabalho em equipe, divida a turma em grupos e 

proponha que pesquisem/criem e socializem uma nova possibilidade de 

jogar cooperativamente.  

 

Professor, depois que finalizar as atividades, peça 

aos alunos que elaborem um texto de no máximo 

vinte linhas, registrando, se na opinião deles a 

proposta de realizar atividades cooperativas foi 

interessante; relatar os pontos positivos e negativos 

das atividades realizadas durante as aulas.  

 



Desenvolvimento da Atividade: Alunos dispostos em círculo, podendo 

inclusive ficar sentadas, tendo na mão direita um objeto igual para todos (pedrinhas, 

copo, caneca, etc.). Ao ritmo da música, iniciar a brincadeira passando o objeto para 

o colega que  esteja a sua direita, este deverá ser recebido com a mão esquerda (se 

estiver de pé), trocando-o rapidamente de mão. Quando o jogo é feito sentado, 

pode-se usar somente a mão direita, largando-se o objeto sempre à frente do colega 

da direita. Os movimentos devem ser feitos seguindo a letra da música.  

Fonte e letra disponível em: http://www.cifraclub.com.br/folclore/escravos-de-jo/  

Acesso em 06 de novembro de 2014. 

 

ATIVIDADE 2: Queimada Invertida 

Objetivo: Reforçar o trabalho em equipe e desenvolver habilidades motoras. 

Espaço Físico: Quadra de Voleibol 

Desenvolvimento da Atividade: Duas equipes distribuídas como o jogo de 

caçador. Inicia-se como no caçador tradicional, porém, o participante que for 

queimado irá para a equipe adversária que o queimou. Vence a equipe que 

conseguir agregar o maior número de componentes ao final do tempo estipulado 

pelo facilitador. Nenhum aluno será excluído da atividade após ser atingido pela bola 

ou material utilizado para realizar a atividade. 

Variações: Uma equipe ficará na quadra de futsal e outra na quadra de vôlei. 

Iniciar o jogo com duas bolas, uma para cada equipe. Quando o jogador for 

queimado, mudará de equipe, ou seja, vai fazer parte da outra equipe e vice versa, 

assim nenhum jogador será excluído. 

 

ATIVIDADE 3: Um time Zoneado 
 
Objetivo: Marcar gols e defender. Por meio da interação dos alunos, será formado 

uma grande equipe onde todos jogam e percebem que fazem parte de um só time. 

Material: Uma bola de handebol  

http://www.cifraclub.com.br/folclore/escravos-de-jo/


Espaço Necessário: Uma quadra de Handebol, dividida em 8 “zonas” A e B, 

demarcadas da seguinte forma: 
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Descrição da Atividade: Os participantes são distribuídos nas 8 “zonas”, 

ficando dois ou três alunos em cada uma delas. Os alunos somente poderão jogar 

dentro da “zona” que ocupa no momento. A equipe A deve tentar fazer gol no 

Equipe B e vice-versa. A bola deve ser passada para a zona seguinte mais próxima, 

correspondente ao respectivo time. Feito o gol, promove-se um rodízio e todos 

trocam de “zona” invertendo o time, reiniciando-se em seguida o jogo.  

Variação: Utilizar 2 bolas de handebol, simultaneamente ou uma bola de handebol 

e uma bola de futsal. Pode-se aumentar o número de participantes para 4 (quatro) 

em cada “zona”, menos no gol. Retirar gradativamente as “zonas”, até chegar ao 

jogo sem “zonas”. (BROTTO, 2002. p. 141). 

 
ATIVIDADE 4: JOGO DOS DEZ PASSES 
 
Objetivo: Estimular a cooperação, reforçar o trabalho em equipe, desenvolver 

habilidades motoras, tais como: passar, lançar, receber e rebater. 

 

Desenvolvimento da Atividade: Dividir a turma em dois grupos. Uma bola de 

cada lado da quadra, como se fosse jogar Basquete. O objetivo de cada equipe é 

atingir a marca de dez passes consecutivos, sem que a equipe contrária tome a bola 

ou que a mesma caia no chão. O professor, a cada ponto, passa um integrante para 

a equipe contrária.  

 
ATIVIDADE 5: Futpar 



Objetivo: O objetivo além de fazer gols é também estimular a convivência, a 

cooperação, propiciar parcerias, estimular situações de cooperação em grupo e 

desenvolver habilidades motoras. 

Material: Quadra de esportes, coletes e bola de futsal. 

Desenvolvimento da Atividade: Este jogo é praticado da mesma forma do 

futsal tradicional, com algumas adaptações. Os participantes são divididos em duas 

equipes, sendo que cada uma é formada por duplas com alunos de ambos os 

gêneros. O jogo deve acontecer com as duplas de mãos dadas, e cada equipe deve 

usar coletes da mesma cor.  

Variações: A dupla que faz gol, marca ponto para sua equipe, e em seguida, 

muda de lado e passa a fazer parte da outra equipe.  

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=7AvSxnIJN-A. Acesso 

em 16 de outubro de 2014. 

 

ATIVIDADE 6: Multiesporte 

Objetivo: Marcar pontos e se defender; aperfeiçoar a habilidade de se organizar 

em grupo, desenvolver o espírito de equipe. 

Espaço físico e material: quadra de esporte; 01 bola de voleibol, basquete, 

handebol e futsal. 

Desenvolvimento da atividade: O multiesporte utiliza praticamente as 

mesmas regras das modalidades esportivas tradicionais. O objetivo é fazer circular 

as 4 modalidades sucessivamente durante o tempo todo. No entanto, antes de 

iniciar-se o jogo é preciso estabelecer a ordem em que as modalidades serão 

praticadas. Sugestão: iniciar o jogo com o Basquete, depois futsal, em seguida o 

handebol e por último o voleibol. O multiesporte inicia assim que um ponto é 

convertido por uma equipe. Realiza-se então a troca de modalidade, trocando a bola 

de jogo. Após a reorganização das equipes e da troca de bola o jogo reinicia. 

(BROTTO, 2002. p. 145). 

 

ATIVIDADE 7: Basquete Cooperativo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7AvSxnIJN-A


Objetivo: Incentivar o espírito de equipe entre os participantes e desenvolver 

habilidades motoras. 

Material: Uma Bola de Basquete. 

Espaço Físico: Quadra de Esportes.   

Desenvolvimento da Atividade: Dois grupos com o mesmo número de 

participantes. O jogo é iniciado de forma convencional, depois, aos poucos, são 

incorporados elementos cooperativos, tais como: Todos passam: A bola deve ser 

passada para todos os componentes da mesma equipe antes de se efetuar o 

arremesso. Todos fazem a cesta: Para atingir o objetivo, todos os alunos devem ter 

feito ao menos uma cesta durante o jogo. Passe misto: O passe deve ser feito 

alternadamente, entre meninas e meninos. Inversão do jogador que fez o ponto: o 

jogador que converteu a cesta passa para a outra equipe. 

Obs.: Os jogos de inversão podem ser adaptados para qualquer modalidade 

esportiva. 

ATIVIDADE 8: Volençol 
 
Objetivo:  Estimular a cooperação, aprimorar o trabalho em equipe, desenvolver 

habilidades motoras. 

 

Material: Dois lençóis grandes (pano), rede e bola de voleibol. 

 

Desenvolvimento da Atividade: Formar pequenos grupos com o mesmo 

número de pessoas cada uma. Cada participante deve segurar uma parte do pano. 

Utilizando as regras normais do jogo de voleibol convencional, a equipe que recebeu 

a bola do saque procura lançar a bola com o lençol de um lado para o outro da 

quadra tentando fazê-la cair no chão da outra equipe e marcar pontos. Quando a 

bola tocar o solo ou for arremessada fora da quadra ou ainda não passar pelo 

espaço determinado pelo facilitador, a equipe oposta recebe um ponto. (SOLER, 

2003, p. 110). 

Variação:  Duas equipes formadas por 13 jogadores cada. Estes jogadores devem 

ficar dispostos em duplas, em sua meia quadra, segurando um lençol ou toalha. O 

13°  jogador ficará responsável pela execução do saque. Utilizar as mesmas regras 



do jogo normal, todavia, os jogadores deverão realizar os três toques antes de 

passar a bola para a equipe adversária. 

 

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8104. 

Acesso em: 22 de outubro de 2014 

 

ATIVIDADE 9: Pique Bandeira 
 
Objetivo: Conquistar a bandeira da equipe adversária e trazer para o seu campo. 

Estimular a cooperação e reforçar o trabalho em equipe, desenvolver a destreza 

como um todo. 

Desenvolvimento da Atividade: Jogam dois grupos, cada um com seu campo 

e sua bandeirinha. No fundo de cada campo, coloque a bandeira (ou qualquer 

objeto, como uma bola) do time. O Objetivo deste jogo é conquistar a bandeira da 

equipe adversária e impedir que a sua bandeira seja resgatada. Porém, o jogador 

que entrar no campo do time adversário e for tocado por alguém fica preso no lugar. 

Só pode sair se for "salvo" por alguém do seu próprio time. O jogo termina quando 

umas das equipes conseguir capturar a bandeira adversária e voltar para o campo 

primeiro, sem ser tocado por alguém. 

 

ATIVIDADE 10: Completar a Sequência 
 
Objetivo: O objetivo do jogo é unir as bolas (quadrados) coloridas, cada uma com 

a sua cor correspondente, mas sem deixar que uma das linhas ou bolas passe por 

file:///F:/:%20http:/portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html%3faula=8104
http://www.mabilee.com/2009/09/sugestoes-de-brincadeiras-dinamicas-e.html


cima da outra. O jogo termina quando uma das equipes conseguir completar a 

sequência. 

 

Espaço físico e material: Desenhar dois quadrados no chão, iguais ao da 

figura "A" ou "B", abaixo. Recorte 4 folhas de papel EVA (azul, amarelo, vermelho e 

verde), em vários pedaços (14 de cada cor para a figura A e 26 para a figura C). 

 Desenvolvimento da Atividade: Divida a turma em 2 grupos. Posicione-os 

em coluna, à uma distancia de aproximadamente 10 metros do quadrado. Ao sinal 

do facilitador, os alunos, um de cada vez, deve levar um pedaço do EVA até o 

quadrado, depositando-o dentro dele. O jogo termina quando uma das equipes 

conseguir completar a sequencia do quebra-cabeça.  

Variação: Divida a turma em 4 grupos (ex: 8 alunos cada grupo). As equipes, uma 

de cada vez, devem completar o quebra-cabeça. 

  

Obs.: Alterar a sequencia do quebra-cabeça depois que cada equipe conseguir 

completá-la. Esta também é uma boa sugestão de atividade para gincana/circuito 

cooperativo. 

 
 
 FIGURA A:  NÍVEL 1: 6X6                                                       FIGURA B: SOLUÇÃO     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



                EQUIPE C:  NÍVEL1: 9X9                                           FIGURA D: SOLUÇÃO 

 

 

ATIVIDADE 11: Dança das cadeiras cooperativa 
 
Objetivos: O objetivo da dança de cadeiras é estimular uma boa convivência, a 

cooperação, promover parcerias e desenvolver habilidades motoras. 

 
Desenvolvimento da Atividade: As cadeiras serão arrumadas em círculos, 

com os alunos em volta desse círculo. Deixar uma cadeira a menos que o número 

de participantes. Essa atividade é idêntica a popular dança das cadeiras. Ao parar o 

som da música, todos deverão se sentar, porém, ninguém é eliminado. Só quem sai, 

é uma das cadeiras. Os alunos devem criar soluções para todos sentarem. Cada vez 

que a música parar, retira-se uma cadeira. Continua-se até restar uma única cadeira. 

(Baseado em SOLER, 2003, p. 88). 

Variação: Os participantes dançam em sentido horário ao som da música. Quando 

a música parar, todos têm 5 segundos para apoiar-se com os pés nas cadeiras, 

afastando-os totalmente do solo, permanecendo nessa posição até o reinício da 

música. Cada vez que a atividade é reiniciada, deve-se retirar uma cadeira. O jogo 

prossegue até o momento em que algum membro da equipe não consiga mais 

permanecer com os pés totalmente afastados do solo. 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



MÓDULO V: ATIVIDADES COOPERATIVAS ADAPTADAS PARA 

INCLUSÃO DE PESSOAS/ALUNOS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS  

  

 Para Soler (2006) os Jogos Cooperativos são uma importante ferramenta, 

indispensáveis para que se possa incluir todas as diferenças dentro de uma mesma 

aula, tendo como objetivo, reforçar a autoestima e aprimorar os relacionamentos 

interpessoais. 

 A esse respeito, o autor afirma que: 

A participação do aluno portador de necessidades especiais na aula de 

Educação Física é muito importante para que ele desenvolva suas 

capacidades perceptivas, afetivas, de integração e de inclusão social, 

favorecendo a sua autonomia e interdependência. (SOLER, 2006, p.40) 

 Neste sentido, o professor deve organizar as suas aulas, fazendo as 

adequações necessárias que venham a estimular a inclusão, a solidariedade, o 

respeito e a participação do grupo como um todo, que sejam capazes de evitar 

atitudes de discriminação, não havendo lugar para o preconceito e exclusão.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Uma escola inclusiva caracteriza-se, fundamentalmente, pelo compromisso com 

o direito de todo(a)s à educação, à igualdade de oportunidades e à participação 

de cada uma das crianças, adolescentes, jovens e adultos nas várias esferas da 

vida escolar. Entende-se por escola inclusiva aquela na qual o ensino e a 

aprendizagem, as atitudes e o bem-estar de todos os(as) educando(a)s são 

considerados igualmente importantes. É uma escola na qual não há discriminação 

de qualquer natureza e que valoriza a diversidade humana como recurso valioso 

para o desenvolvimento de todo(a)s, uma escola que busca eliminar as barreiras à 

aprendizagem para educar de forma igualitária todos os meninos e meninas da 

comunidade. Na escola inclusiva todos são reconhecidos em sua individualidade e 

apoiados diligentemente em sua aprendizagem (BRASIL, 2005 p.112)." 

 

TEXTO PARA REFLEXÃO: 

  

 
 
 



Sugestão de Atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: GUIANDO O CEGO 

Objetivos: Vivenciar atividades sem utilizar a visão; estimular a cooperação e o 

trabalho em equipe. 

Desenvolvimento da Atividade:  Os alunos serão divididos em duplas, um 

componente da dupla com os olhos vendados. O aluno sem a venda nos olhos 

deverá guiar o colega pelos diversos lugares da quadra, após alguns minutos 

invertem-se os papéis.  

Variação: Alunos dispostos em coluna formando 2 grupos, o primeiro aluno de 

cada grupo não usará vendas, sendo que os demais devem ficar com os olhos 

vendados. O aluno sem a venda conduzirá todo o grupo pelos diversos lugares da 

quadra. Após algum tempo trocar o guia de cada grupo. 

ATIVIDADE 2: ADIVINHA QUEM SOU EU?  

Objetivos: Estimular a confiança, a cooperação e vivenciar atividades sem o 

auxilio da visão. 

Desenvolvimento da Atividade:  A turma será dividida em dois grupos, sendo 

que um terá os olhos vendados e o outro terá que guiá-los pelos diversos lugares da 

quadra. Adivinha quem eu sou: O grupo de olhos vendados tentara adivinhar quem 

 Professor, ao finalizar as atividades sugeridas, organize uma roda 

de conversa e proponha que os alunos indiquem quais foram as 

principais dificuldades encontradas por eles durante os jogos, de que 

forma o jogo e o esporte pode ajudar na vida das pessoas com 

necessidades especiais e se essa aula ajudou-os a compreender as 

dificuldades vividas por essas pessoas. Discutir como a escola poderia 

contribuir para uma maior participação dos alunos portadores de 

necessidades especiais durante aulas de Educação Física. 

 



são os colegas sem venda. Após alguns minutos invertem os papéis e se reinicia a 

atividade. 

ATIVIDADE 3: FUTSAL CEGO 

Objetivos: Estimular a cooperação, reforçar o trabalho em equipe e participar de 

uma atividade sem utilizar a visão. 

Material necessário:  Uma bola de futsal e vendas para os olhos. 

Desenvolvimento da Atividade:  Os participantes formarão duas equipes com 

oito a dez integrantes, formando pares, segurando as mãos uns dos outros. Uma 

pessoa da dupla terá os olhos vendados, e eles jogarão uma partida de futsal, sem 

goleiros, sendo que o gol só poderá ser marcado pelos alunos que estão com os 

olhos vendados. A comunicação entre as duplas é muito importante, pois quem está 

sem venda terá a missão de guiar o outro. 

ATIVIDADE 4: Voleibol Sentado 

Objetivos: Experimentar uma modalidade esportiva paraolímpica com diferentes 

possibilidades de práticas esportivas adaptadas para portadores de deficiências 

físicas com o objetivo de resgatar a autoestima, mudar conceitos e promover a 

inclusão dessas pessoas nas aulas de Educação Física. Aprender sobre as 

adaptações nas regras que possibilitem a participação dos jogadores; Experimentar 

o voleibol por meio da perspectiva de um portador de necessidades especiais; 

Estimular a solidariedade e a inclusão junto a prática esportiva. 

Material: Quadra de esportes, bola de voleibol, rede, etc.  

Desenvolvimento da Atividade: Com os alunos divididos em grupos e 

sentados em círculo. Começar um voleibol sentado com troca de passes, toque e 

manchete entre os alunos de cada equipe. Em seguida, divida a turma em duas 

equipes e monte um jogo de voleibol sentado e de preferência seguindo as regras 

oficiais deste jogo na versão paraolímpica. 

Obs.: Se necessário, adapte as regras para a realidade de sua escola.  



Variação da Atividade:  Divida a turma em quatro grupos mistos com o mesmo 

número de jogadores cada um. Duas equipes devem estar em quadra para o início 

do jogo enquanto as outras duplas aguardam a vez de jogar. Enquanto as equipes 

que permanecem do lado de fora da quadra de voleibol, ficam sentados em círculo e 

realizam a troca de passes, toque e manchete entre si. 

Regras: No jogo de voleibol sentado às regras são as mesmas do voleibol oficial, 

as únicas mudanças são:  

a) A altura da rede mede 1 metro e quinze centímetros; 

b) O Tamanho da quadra mede 10 (dez) metros de comprimento por 6 (seis) metros 

de largura; 

c) Vale bloquear o saque; 

d) O jogar deve sempre estar com a pélvis em contato com o solo (sentado ou 

deitado); 

e) Os jogadores que estão fora da rede (fundo da quadra) só podem atacar a bola 

antes da linha dos dois metros (linha de ataque). 

 

Considerações sobre o Jogo: Questionar os alunos se já conheciam ou 

praticaram na escola algum tipo de esporte paraolímpico. Se for possível modificar 

as regras do jogo para proporcionar a inclusão de todos os alunos nas aulas de 

Educação Física, independente das diferenças entre os alunos; De que forma a 

escola poderia contribuir para uma maior participação dos alunos portadores de 

necessidades especiais nas aulas de Educação Física.   

 

 

Fonte: http://www.cpb.org.br/portfolio/voleibol-sentado/ 

 
ATIVIDADE 5: Voleibol Cego 

http://www.cpb.org.br/portfolio/voleibol-sentado/


Objetivo: Estimular a cooperação e desenvolver as habilidades necessárias para a 

prática do voleibol. 

Material: Um grande pano ou plástico preto (para cobrir a rede de Voleibol) e bolas 

grandes e leves. 

Disposição: O facilitador divide os alunos em dois grupos. O pano ou plástico é 

colocado na rede para que nenhum componente consiga enxergar o outro lado da 

quadra. 

Desenvolvimento da Atividade: O jogo transcorre normalmente e o objetivo é 

não deixar a bola cair em sua meia quadra.  

Obs.: O facilitador deve estipular, junto com os participantes (alunos), antes de 

iniciar o jogo a quantidade de passes que cada equipe deve ou pode efetuar antes 

de lançar a bola para a outra equipe. 

 

 

MÓDULO IV: ATIVIDADES PARA GINCANA/CIRCUITO  

COOPERATIVO  

 

 A gincana/circuito com atividades de cunho cooperativo tem como objetivo 

promover atividades de cooperação, integração, trabalhar o espírito de equipe, 

liderança e ações em grupo, trocando a “rivalidade”, dos jogos competitivos, pela 

necessidade de inserir o colega, presente nos Jogos Cooperativos. Assim, para que 

alcancem o objetivo, é necessário trabalhar em equipe, criar estratégias e executá-la 

em conjunto, não havendo competição entre os grupos durante as provas. 

 Diante disso, por meio da prática da Gincana Cooperativa, pretende-se 

provocar a inclusão de todos os alunos nas atividades, despertando valores que não 

marginalizem o colega em suas características corporais e habilidades motoras, 

permitindo que a diversidade de situações não possa encontrar lugar maior do que o 

prazer de brincar e aprender. 

 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 



 O resultado da gincana/circuito cooperativo será divulgado após a soma dos 

pontos conseguidos por cada grupo. Dessa forma, os componentes de cada grupo 

sabem do seu desempenho, no entanto desconhecem como foi o desempenho dos 

outros grupos, assim o vencedor será divulgado depois da soma dos pontos e de 

muito mistério. 

Desenvolvimento das Atividades: 
 
Art. 1º: O objetivo é integrar e incluir todos os alunos por meio de atividades 

recreativas/cooperativas, culturais e educativas. 

 Art. 2º: Durante o desenvolvimento do circuito cooperativo, cada equipe realizará 

tarefas dependentes de cooperação entre seus membros;  

Art. 3º: A Gincana/Circuito Cooperativo acontecerá entre os meses de Março à 

Junho de 2015.  As datas definitivas serão decididas junto com a equipe 

pedagógica, docentes e direção na semana pedagógica de Fevereiro de 2015. 

Art. 4º:  O número de participantes será o número total de todos os alunos 

matriculados nos 9° anos do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Cel. Misael 

Ferreira Araújo. 

 Art. 5°: Cada equipe realizará as tarefas tendo como suporte a cooperação entre 

seus membros, procurando cumpri-la no tempo previamente determinado, ou 

somando a maior quantidade de pontos em uma tarefa, sendo que cada grupo terá 5 

minutos para completar ou realizar cada prova; terminado esse tempo, os grupos 

farão um rodízio, sentido horário, nas estações que compõem as atividades. 

Art. 6º: Cada equipe terá uma cor para identificação e um representante, sendo este 

um professor, participando como facilitadores de todo o processo. 

Art. 7º:  A gincana terá início às 08:00h, (turno matutino) ou 14:00h, (turno 

vespertino) quando será entregue aos representantes das equipes, o regulamento e 

a programação da gincana/circuito. 

Art. 8º:  Será atribuída para cada prova uma pontuação, que será a seguinte: 

1º lugar 100 pontos; 2º lugar 80 pontos; 3º lugar 60 pontos; 4 º lugar 40 pontos; 

Art. 9º: Serão criadas doze estações com diferentes atividades para cada estação. 

Para cumprir com os desafios de cada estação, os componentes de cada equipe 

terão cinco minutos para cumprir as tarefas. Todas as equipes devem iniciar as 

atividades as mesmo tempo. O início e o término das provas serão dadas por meio 

de avisos sonoros. Para realizar as provas, os estudantes organizados em grupos 

http://fulviagoulart.blogspot.com.br/2012/01/gincana-para-grandes-grupos.html


trabalharão em equipe para vencer os desafios de cada estação. Para iniciar o 

circuito cooperativo, as equipes deverão ficar dispostas nas estações da seguinte 

forma: O grupo "A" ficará disposta na estação 1; o grupo "B" na estação 4; o 

grupo "C" na estação 7 e o grupo D ficará disposta na estação de Nº 10.   

Art. 10º:  Será declarada vencedora a equipe que conseguir somar o maior número 

de pontos, em todas as provas da gincana.. 

Art. 11º:  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

DAS PROVAS DE CADA ESTAÇÃO 

1ª Prova: Passagem do Bambolê  

Objetivo: . O objetivo é passar o bambolê por todos sem que se soltem as mãos. 

Revezamento do arco: Todos os integrantes de cada equipe, de mãos dadas, 

deverão passar por dentro de um bambolê sem soltarem as mãos, quando o 

bambolê chegar ao último aluno o mesmo deverá correr e colocar o bambolê no 

cone. Obs.: Soma mais pontos a equipe que conseguir realizar a prova no menor 

tempo.  (Baseado em SOLER, 2008, p. 118) 

2ª Prova: Desafio da Algema 

Objetivo: Soltar-se um do outro sem arrebentar o barbante. 

Desenvolvimento da atividade: Cada equipe deve escolher dois 

componentes do seu grupo para formarem os pares. Distribuir um pedaço de 

barbante para cada participante da dupla. Fazer a demonstração de como como os 

barbantes devem ser amarrados nos pulsos do parceiro. Um detalhe importante é 

que os barbantes devem se cruzar, prendendo os integrantes de cada dupla. Nesta 

prova, as duplas terão 5 (cinco) minutos para cumprir a tarefa, sendo que a equipe 

que conseguir realizá-la no menor tempo, recebe a maior quantidade de pontos, e 

assim sucessivamente. A dupla que não conseguir cumprir a tarefa durante os cinco 

minutos, soma 40 pontos para sua equipe.   

3ª Prova:  Montar Figuras Geométricas com o Tangram  

Objetivo: Montar o maior número possível de figuras geométricas utilizando as 

peças do tangram. 



Desenvolvimento da Atividade: Durante esta prova, os componentes de cada 

equipe devem montar o quebra-cabeça e montar o maior número possível de 

figuras. 

Obs.: O tangram é um jogo formado por um quadrado recortado em sete partes de 

formas geométricas diferentes (triângulo, quadrado, losango). 

 

4ª Prova: Dinâmica das cadeiras cooperativa 

Objetivo: Manter-se deitado sobre o colo dos companheiros o maior tempo 

possível. A equipe que conseguir permanecer o maior tempo deitado soma a maior 

quantidade de pontos.  

Material: Cadeiras 

Desenvolvimento da Atividade: Cadeiras organizadas em círculo, alunos em 

pé a frente das cadeiras. Dois alunos do grupo devem permanecer em pé para 

retirar as cadeiras. Após o sinal, os alunos devem sentar sobre as cadeiras, ficando 

de costas para seus colegas e deitar no colo de seu colega que fica atrás. Quando 

todos estiverem acomodados, inicia-se a retirada das cadeiras, pelos colegas, uma 

de cada vez.  

Vídeo disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=TOjbY92NKsM. Acesso 

em: 18 de outubro de 2014. 

   

5ª Prova: Passa bolinha   
 
Desenvolvimento da Atividade: Cada equipe recebe uma bolinha de tênis, 

todos devem ficar sentados no chão, pernas estendidas e coladas umas nas outras. 

Ao sinal, o primeiro da fila passa a bolinha somente usando as pernas para o colega 

ao lado, que deve repetir a ação até que a bolinha chegue ao último componente da 

equipe. Então o primeiro pode pegar outra bolinha e reiniciar a brincadeira. Ao 

término do tempo estipulado pelo professor, o anotador deve contar quantas 

bolinhas cada equipe conseguiu passar. 

Obs.: Se a equipe perde a bolinha pelo caminho, ou usar a mão, a mesma volta ao 

começo. 

http://www.youtube.com/watch?v=TOjbY92NKsM


6ª Prova:  Arremesso na cesta de basquete 
 
Objetivo: Fazer o maior número de cestas no tempo determinado. 

 

Desenvolvimento da Atividade: Alunos dispostos em coluna em frente à 

cesta de basquete, atrás da linha de lance livre. Alternadamente os membros da 

equipe realizarão arremessos em direção a cesta, dispondo-se novamente no final 

da coluna. Não é permitido pisar sobre a linha de lance livre durante os arremessos. 

Soma mais pontos a equipe que conseguir acertar o maior número de cestas.    

 
7ª Prova:  Prova do Pênalti 
 
Objetivo: Converter a cobrança de pênaltis e somar o maior número de pontos 

durante o tempo pré-determinado. 

 
Desenvolvimento da Atividade: A equipe deve ficar posicionada em coluna, 

atrás da linha de cobrança do pênalti. Com duas bolas de futsal, alternadamente os 

componentes da equipe efetuarão chutes a meta do gol, procurando atingir os 

números que ficam dispostos na parede, atrás do gol. Cada gol convertido terá o 

valor de 5; 4; 3; 2 e 1 ponto. Se o cobrador conseguir acertar o número 5, sua 

equipe soma 5 pontos, acertando o número 4, soma 4 pontos, e assim 

sucessivamente.  
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8ª Prova:  Adivinhe o desenho 
 

Objetivo: Acertar o desenho que está sendo realizado no quadro. Soma mais 

pontos a equipe que acertar o maio número de desenhos. 

Desenvolvimento da Atividade:  Alternadamente, cada componente do 

grupo, um de cada vez, irá retirar uma palavra de um recipiente desenhando-o em 

seguida no quadro para que os outros colegas do grupo tentem adivinhar o que está 

sendo representado. Quando a equipe conseguir adivinhar, efetua-se a troca do 

desenhista.   

9ª Prova: Prova do Chapéu 
 
Objetivo:  Com os olhos vendados localizar o companheiro do grupo e colocar o 

chapéu na cabeça do mesmo.  

Desenvolvimento da Atividade: Um componente do grupo deve se posicionar 

longe de sua equipe, outra pessoa será escolhida para ter os olhos vendados, 

enquanto o coordenador deve girar o colega que estará com a venda nos olhos e lhe 

entregará um chapéu, o qual tentará colocar no seu companheiro posicionado. Se o 

grupo conseguir acertar e estiver ainda dentro do tempo, irá escolher outra pessoa 

para ser vendada e recomeça a prova. Somará pontos quem conseguir colocar o 

maior número de vezes o chapéu no colega.  

 

10ª Prova: Caneta na Garrafa 
 

Objetivo: O objetivo da prova é o de colocar a caneta dentro da garrafa em menos 

tempo. 

Material necessário: uma caneta, uma garrafa pet vazia e um rolo de barbante. 

Desenvolvimento da Atividade: Ambiente livre de mesas e cadeiras. O 

espaço deve permitir que o grupo se movimenta-se livremente. Os participantes do 

grupo fazem um círculo e seguram em uma das ponta do barbante, amarrando-a na 

cintura. Todos os barbantes devem estar amarrados na caneta. Em seguida, colocar 

uma garrafa no chão, afastada do círculo. Ao sinal, o grupo recebe a tarefa de juntos 



encaixarem a caneta dentro da garrafa. Soma mais pontos a equipe que conseguir 

realizar a prova no menor tempo.  

Vídeo disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxQ3oFRSSuU  

 

 

11ª  Prova:  Jogo de Perguntas e Respostas 
 
Objetivo: Acertar o maior número de perguntas feitas pelo facilitador no tempo pré-

determinado. 

 

Desenvolvimento da Atividade: Nesta atividade, todos os alunos participam.  

A equipe deve ficar disposta em coluna, tendo um tempo limite (ex: 5 minutos) para 

responder todas as perguntas feitas pelo facilitador. Será feita uma pergunta (com 

ou sem alternativas) para o primeiro aluno da frente da coluna. Este respondendo 

corretamente, a pergunta é eliminada e a equipe recebe um ponto, caso não saiba a 

resposta, este deve posicionar-se ao final da coluna e será feito uma nova pergunta 

para o próximo participante da equipe. Receberá a maior pontuação a equipe que 

acertar todas ou a maior quantidade de respostas. Obs.: Somente poderá responder 

a pergunta quem estiver na vez de respondê-la. 

 

12ª Prova:  Levantar o balde usando os pés 

Objetivo: O objetivo desta atividade é o de erguer um balde cheio de água, usando 

somente os pés, mantendo-o elevado durante 20 segundos. Soma mais pontos a 

equipe que conseguir completar a prova e a que derramar a menor quantidade de 

água. Em caso de empate soma mais pontos a equipe que concluiu a prova no 

menor tempo. 

 

Desenvolvimento da Atividade:  Alunos sentados em círculo, próximos uns 

aos outros, no centro, um balde cheio de água. Os componentes do grupo, utilizando 

somente os pés, devem erguer o balde, mantendo-o erguido por 20 segundos, como 

está exemplificado na imagem abaixo. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxQ3oFRSSuU%20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=evcluH6gfDg. Acesso em 
16 de outubro de 2014. 
 
 
 
 

MÓDULO VII: CONSTRUÇÃO DO  

MURAL COOPERATIVO  

 

 

 

ATIVIDADE: Professor, com o objetivo de socializar os conhecimentos e as 

experiências que os alunos tiveram com a prática dos jogos cooperativos, irá dividir 

a turma em pequenos grupos e solicitará para que construam um mural informativo, 

registrando os diversos momentos do projeto, expondo o trabalho posteriormente no 

mural da escola, podendo ser: textos ilustrativos, quadro demonstrativo com as 

características dos jogos cooperativos e competitivos, frases, fotos, desenhos, 

figuras, poemas, paródias entre outros. 
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https://www.youtube.com/watch?v=covn_WvU8qk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UvZA_Mo9HXc 

https://www.youtube.com/watch?v=oVU3wT5dff0 

http://www.youtube.com/watch?v=HNSsYqtWrTo 

http://www.youtube.com/watch?v=0oiCl2bpwy0s 

http://www.educacional.com.br/educacao_fisica/bau01_com_bolas.asp 

http://www.youtube.com/watch?v=Aj1jNGsYH9s 

http://www.cifraclub.com.br/folclore/escravos-de-jo/ 

http://www.youtube.com/watch?v=7AvSxnIJN-A 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8104 

http://www.cpb.org.br/portfolio/voleibol-sentado/ 

http://www.youtube.com/watch?v=TOjbY92NKsM 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxQ3oFRSSuU  

http://www.youtube.com/watch?v=evcluH6gfDg. 
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