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UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

PROFESSOR PDE: Maique Solange Dalmolin 

ÁREA PDE: Educação Física 

LINHA DE ESTUDO: Diálogos entre teoria e metodologia/ 

Possibilidades didático-pedagógicas do conteúdo estruturante jogos e 

brincadeiras 

NRE: Francisco Beltrão 

PROFESSOR ORIENTADOR: Verónica Gabriela Silva Piovani 

 IES VINCULADA: UNIOESTE – Marechal Cândido Rondon 

ESCOLA DE IMPLEMENTAÇÃO:  

Colégio Estadual Professora Leonor Castellano – EFM 

PÚBLICO OBJETO DE INTERVENÇÃO:  

Alunos dos 6º Anos do Ensino Fundamental 

 

2. TÍTULO 

Jogos e Brincadeiras: Um Resgate Histórico-Cultural para as Aulas de 

Educação Física 



APRESENTAÇÃO 

 

 Esta Produção Didático-Pedagógica será realizada em forma de Unidade 

Didática com a finalidade de resgatar jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais, 

muito utilizados em tempos distintos do atual, e de auxiliar os professores no 

aprimoramento e no desenvolvimento de suas atividades, trazendo novas 

metodologias e recursos pedagógicos para suas aulas de Educação Física. 

Essa proposta de trabalho pedagógico será realizada utilizando os alunos dos 

6º Anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Leonor Castellano - 

EFM, de Barracão – PR, os quais, na busca de subsídios, farão uma entrevista, em 

forma de questionário, junto aos seus familiares (pais, tios, avós). Além disso, será 

oportunizada a construção e a experimentação desses jogos, brinquedos e 

brincadeiras tradicionais coletadas, proporcionando um enriquecimento do 

conhecimento, das vivências corporais e no convívio social desses alunos em suas 

novas práticas pedagógicas. 

Esse trabalho se valoriza ainda mais, em razão de que, atualmente, nossas 

crianças estão mais envoltas em tecnologias e aqueles jogos, brinquedos e 

brincadeiras tradicionais que faziam parte do cotidiano, tanto dentro, quanto fora das 

escolas foram deixados de lado. Segundo Kishimoto (2005), os motivos se 

encontram na industrialização e na urbanização que alteraram as cidades, 

diminuindo os espaços destinados ás práticas lúdicas nas residências e nos locais 

públicos.  

Assim, as aulas de Educação Física, tornam-se o local ideal para que esse 

processo se efetive, já que essas atividades recreativas e tradicionais fazem parte 

da cultura popular, o que nos permite resgatar um enorme patrimônio cultural e a 

memória lúdica das famílias e das comunidades de nossos alunos.  

Nesse sentido, a Escola participando desse resgate cultural, facilitará o 

acesso e a sua utilização nesse universo de atividades familiares e sociais, 

contribuindo com a construção do indivíduo para assim promover, segundo Freire 

(2003) a própria historicidade e criatividade que caracterizaram ao ser humano do 

resto das espécies.  

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

 

VOCÊ SABE QUANDO E COMO SURGIRAM OS JOGOS E AS 

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS? 

 

 A origem dos jogos e brincadeiras tradicionais não pode ser identificada ou 

datada, pois estiveram presentes em diversas sociedades de épocas bem distintas, 

nas quais através de suas dinâmicas sociais e históricas deixaram marcas em seus 

praticantes. Essa busca, bem como suas causas ou motivações, pode ter razões e 

origens muito diversificadas. 

 Para Huizinga (2000), o jogo é tão antigo quanto à civilização e o puro e 

simples ato de jogar constitui uma das principais bases dessa civilização. O mesmo 

autor manifesta que o jogo é mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas 

definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana. 

Além disso, podemos dizer que os jogos e as brincadeiras tradicionais já eram 

praticados, com algumas ressalvas, na infância de muitas crianças de gerações 

distintas, divertindo desde a antiguidade até os dias de hoje. Além disso, essas 

referências históricas de jogos e brincadeiras são encontradas nas mais antigas 

civilizações de que se têm registros (Fenícios, Chineses, Egípcios e Gregos): 

 

Não se conhece a origem desses jogos. Seus criadores são anônimos. Sabe-se, 
apenas, que são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de 
fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais religiosos. A tradicionalidade 
e universalidade dos jogos assentam-se no fato de que povos distintos e antigos 
como os da Grécia e do Oriente brincaram de amarelinha, empinar papagaios, 
jogar pedrinhas e até hoje as crianças o fazem quase da mesma forma. Tais 
brincadeiras foram transmitidas de geração em geração através dos 
conhecimentos empíricos e permanecem na memória infantil. Muitas 
brincadeiras preservam sua estrutura inicial, outros modificam-se, recebendo 
novos conteúdos. A força de tais jogos explica-se pelo poder da expressão oral. 
Enquanto manifestações espontâneas da cultura popular, as brincadeiras 
tradicionais tem a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas 
de convivência social e permitir o prazer de brincar. (KISHIMOTO, 2005, p. 38-
39). 

 



Desta forma, mesmo tratando-se de povos que viveram em épocas e culturas 

tão distintas, física e geograficamente, suas práticas nos jogos e brincadeiras eram 

muito similares. Mas, ao tratar-se de atividades vinculadas á transmissão cultural e á 

convivência social, transmitidas de forma oral, sua história referindo-se aos autores e 

suas nacionalidades de origem, tornaram-se uma manifestação coletiva e universal 

da criatividade dos homens de todos os tempos e épocas, apesar de todas as suas 

diferenças. 

Nesse sentido, Schwartz (2004, p. 133) diz que os jogos, brincadeiras e 

brinquedos populares são parte da cultura, habitualmente transmitidos de geração 

para geração, por meio da oralidade. Diz também que muitos desses brinquedos e 

brincadeiras preservam sua estrutura inicial; outros se modificam, recebendo novos 

conteúdos. 

De acordo com Bruhns (2003), a origem dos jogos está estreitamente ligada á 

cultura dos povos ou aos fatores históricos que propiciaram seu aparecimento. 

Existe uma ligação estreita dos jogos com aspectos mágico-religiosos e com certas 

cerimônias místicas que evocavam algum efeito realizado por um deus, surgindo 

desde os primórdios olímpicos, e são universais, mantendo estreitas relações com 

colheitas e fertilidade. Ainda, muitos jogos originaram-se de relações afetivas 

envolvendo o namoro, o casamento, a “traição” (grifo da autora), etc. em vários 

acontecimentos da vida profana (adivinhações, feitiços, crenças em fantasmas, etc.). 

Ainda, Bruhns (2003) coloca que a causa que leva à busca pelo jogo e os 

valores que lhe são atribuídos parecem ser bastante heterogêneos e mutáveis de 

acordo com a cultura e tempo em que estão presentes, dificultando uma definição 

sobre o ambiente do jogo. 

Nesse sentido, Friedmann (1995, p. 55) coloca que o jogo tradicional é 

memória, mas é também presente. E que 

 

[...] amarelinha, pião, papagaio, barra-manteiga, esconde-esconde e inúmeras 
outras brincadeiras estão hoje presentes na [atividade] lúdica, muitas vezes sob 
uma outra forma ou com outra denominação. Mas o conteúdo continua sendo o 
mesmo. 

 



Para Darido (2003) ao falar do jogo enquanto patrimônio cultural da 

humanidade destaca algumas facilidades na aplicação dos jogos e brincadeiras 

tradicionais como: não serem desconhecidos da criança, não exigirem espaço ou 

material sofisticado, variação na complexidade das regras, não exigir idade 

específica para participação, serem aplicados pelo método global e, principalmente, 

serem prazerosos e divertidos aos participantes. 

Diante do exposto acima, sugerimos, a partir de agora, a realização de 

algumas atividades relacionadas á alguns jogos e brincadeiras tradicionais que 

foram recuperados pelos alunos envolvidos neste projeto. 

 

 

ALGUNS JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

TRADICIONAIS E ALGUMAS ATIVIDADES PARA RESGATE 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1 - AMARELINHA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar um estudo sobre a Amarelinha com os alunos; 

Reconstruir e vivenciar as atividades pesquisadas; 

Avaliar as atividades com os alunos. 

 

Figura 1. Fonte: http://blog.parqueengenhoca.com.br/postagens/dica-engenhoca-brincar-de-amarelinha 

http://blog.parqueengenhoca.com.br/postagens/dica-engenhoca-brincar-de-amarelinha


ATIVIDADE 1: 

QUE TAL APRENDERMOS A BRINCAR DE AMARELINHA? 

Quantidade sugerida de aulas: 4 

 

Essa brincadeira possui diversas variações e abaixo algumas delas serão 

descritas. A brincadeira consiste em pular sobre um desenho riscado no chão, 

geralmente com giz, pedra ou pedaços de tijolo.  

 

 Em uma das variações o desenho apresenta quadrados ou retângulos 

numerados geralmente de 1 a 10 e no topo o céu, em formato oval. Para 

iniciar, tira-se na sorte quem vai começar. Cada jogador, então, joga uma 

pedrinha, inicialmente na casa de número 1, devendo acertá-la em seus 

limites. Em seguida pula, em um pé só nas casas isoladas e com os dois 

nas casas duplas, evitando a que contém a pedrinha. Quando chegar ao 

céu, pisa-se com os dois pés e retorna pulando da mesma forma até as 

casas 2-3, de onde o jogador precisa apanhar a pedrinha do chão, sem 

perder o equilíbrio, e pular de volta ao ponto de partida. Se não cometer 

erros joga-se a pedrinha na casa 2, repetindo todo processo. Se perder o 

equilíbrio, colocando a mão no chão ou pisando fora dos limites das 

casas, o jogador passa a vez para o próximo, retornando a jogar do ponto 

em que errou ao chegar a sua vez novamente. Ganha o jogo quem 

primeiro alcançar o céu. 

 

Figura 2. Fonte: http://espacompartilhado.blogspot.com.br/2013/01/brincadeiras-antigasamarelinha-barra.html  

http://espacompartilhado.blogspot.com.br/2013/01/brincadeiras-antigasamarelinha-barra.html


 Em uma outra variação, mais complexa, o jogo não termina aí. Quem 

consegue chegar ao céu vira de costas e atira a pedrinha de lá. A casa 

onde ela cair passa a ser sua e lá é escrito o seu nome (caso não acerte 

nenhuma, passa a vez ao próximo jogador). Nestas casas com 

"proprietário", nenhum outro jogador pode pisar, apenas o dono, que pode 

pisar inclusive com os dois pés. Nesta variação, ganha o jogo quem 

conseguir ser dono da maioria das casas; 

 Em outra variação, pode-se exigir que os jogadores passem por algumas 

provas, como pezinho, ombrinho, dedinho, mãozinha, etc. Nesta variação, 

o jogador é obrigado a colocar uma pedra sobre a parte escolhida e 

passar por todas as casas sem deixar a pedra cair. 

 

Você sabia que:  

 É uma brincadeira muito antiga que faz parte do folclore brasileiro, e que 

seu nome vem do francês “marelle”, que adaptado aos ouvidos populares 

acabou virando “amarela”, que por sua vez acabou virando amarelinha? 

 Originalmente a palavra quer dizer “pedaço de madeira”, “ficha de jogo” 

ou até mesmo “pedrinha”, isto é, qualquer um dos objetos usados para 

marcar os quadrados desenhados no chão? 

 Existem muitas denominações para essa brincadeira e elas variam de 

acordo com as regiões onde são praticadas?  

 

ATIVIDADE 2: PESQUISA SOBRE AS CURIOSIDADES DA AMARELINHA 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

Vamos propor aos nossos alunos uma pesquisa para identificarmos o maior 

número de denominações existentes para a Amarelinha. 

 Em Portugal chama-se jogo da macaca, jogar ou saltar à macaca, jogo-

do-homem e pé-coxinho; em Moçambique chama-se avião ou neca; no 

Rio de Janeiro, academia ou cademia e marelinha; na Bahia e no Pará, 

diz-se pular macaco ou macaca, semelhante a Portugal; em Minas Gerais 

é maré; no Rio Grande do Norte é avião, como em Moçambique; no Rio 

Grande do Sul é sapata; na Espanha a brincadeira é chamada de 



cuadrillo, infernáculo, reina mora, pata coja ou rayuela; no Chile é o luche; 

no Peru é a rayuela; na Colômbia é chamada coroza ou golosa; nos 

Estados Unidos é hopscotch, e na França é marelle. 

 

ATIVIDADE 3: QUE TAL DESENHARMOS E PINTARMOS AS AMARELINHAS? 

Quantidade sugerida de aulas: 4 

 

 Vamos dividir os alunos em grupos onde cada grupo será responsável por 

desenhar um dos modelos de Amarelinha nas calçadas e no pátio coberto da escola 

e depois vamos pedir para colorí-los? 

Nas figuras abaixo seguem alguns modelos de desenhos utilizados para se 

brincar algumas das variações da Amarelinha:  

 

    

                                   

 

  Figuras 3, 4, 5 e 6. Fonte: http://saojorgerecreando.blogspot.com.br/2012/05/projeto-diferentes-maneiras-de-pular.html  

http://saojorgerecreando.blogspot.com.br/2012/05/projeto-diferentes-maneiras-de-pular.html


ATIVIDADE 4: AGORA QUE JÁ APRENDEMOS, VAMOS BRINCAR DE 

AMARELINHA? 

Quantidade sugerida de aulas: 6 

 

Então, agora que já sabemos como brincar de Amarelinha, que tal reunirmos 

os alunos em grupos de 3 ou 4 para brincarmos? Lembrem-se, devemos estar 

sempre atentos para prestarmos todos os esclarecimentos com relação ás dúvidas 

que surgirão. 

 

 

2 – PETECA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar um estudo sobre a Peteca com os alunos; 

Reconstruir e vivenciar as atividades pesquisadas; 

Avaliar as atividades com os alunos. 

 

ATIVIDADE 1: VAMOS APRENDER A CONSTRUIR UMA PETECA? 

Quantidade sugerida de aulas: 1 

 

 

Figura 8. Fonte: http://mokusen.wordpress.com/2012/01/30/relacionamentos-nao-deixe-a-peteca-cair/ 

http://mokusen.wordpress.com/2012/01/30/relacionamentos-nao-deixe-a-peteca-cair/


Existem inúmeras maneiras de se fazer uma peteca e vamos demonstrar uma 

delas a seguir.  

Material: três folhas de jornal ou similar, fita adesiva ou barbante.  

Depois de reunirmos o material vamos iniciar a construção da peteca: pegar 

uma folha de jornal, fazer uma bola e achatá-la um pouco na parte de baixo; depois, 

pegar as outras folhas de jornal e colocá-las sobrepostas sobre uma mesa com a 

bola ao centro; levantar as pontas do jornal, entornando a bola, deixando as pontas 

ajeitadas para cima; em seguida faz-se o gargalo passando e fixando a fita adesiva 

ou o barbante. Pronto, sua peteca já poderá ser utilizada. 

 

ATIVIDADE 2: PESQUISA SOBRE AS REGRAS E CURIOSIDADES DA PETECA 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

Você sabia que, 

 há muito tempo atrás, antes de o Brasil ser o Brasil, até mesmo antes da 

chegada dos colonizadores portugueses, os nativos que aqui viviam eram 

os tupis-guaranis?  

 as crianças tupis-guaranis, brincavam com uma trouxa de folhas cheia de 

pedrinhas amarradas em folhas de milho, as quais eram jogadas de um 

lado para o outro com as palmas das mãos, tentando não deixá-la cair?  

 

Figura 7. Fonte: http://www.edinhoparaguassu.com.br/musica14.html  

 essa brincadeira tinha o nome de Pe’teka, que em tupi significa “bater” e 

em guarani significa “jogar”? 

 na Antuérpia, capital da Bélgica, em 1920, os brasileiros que participavam  

http://www.edinhoparaguassu.com.br/musica14.html


da V Olimpíada, levaram petecas para brincarem nas horas vagas, 

atraindo atletas de outros países, interessados na sua prática?  

 o Dr. José Maria Castelo Branco, chefe da Delegação Brasileira, se 

surpreendeu pelos vários pedidos de regras dos técnicos e atletas 

finlandeses que demonstravam interesse pela nova atividade desportiva?  

 a partir daí a Peteca começou a deixar de ser apenas uma brincadeira e 

jogo tradicional e passou a ser considerado um esporte? 

 a Peteca possui semelhanças com o Voleibol, que se joga golpeando uma 

bola com as mãos por sobre uma rede? 

 o Badminton e o Tênis são jogados com o auxílio de raquetes e se 

identificam com a peteca por serem jogados numa quadra dividida por 

uma rede e em partidas individuais e em duplas? 

 a quadra de peteca tem as dimensões de 15 m x 4 m nas partidas 

individuais e 15 m x 7,5 m nas duplas, dividida em duas metades iguais? 

 ela é posta em jogo por um saque, no qual o jogador golpeia com a mão 

para que ela passe por cima da rede? e que após o saque, o ponto 

deverá ser finalizado em 30 segundos, senão a vantagem será revertida? 

 a altura da rede é variável, da mesma forma que o Voleibol, medindo para 

o masculino 2,43 m e para o feminino 2,24 m?  

 a Peteca só poderá ser golpeada apenas uma vez por equipe e só com a 

palma de uma das mãos? 

 a contagem de pontos é realizada através do sistema de vantagens e 

cada partida é disputada em melhor de três sets de 12 pontos cada, ou 

até 20 minutos de jogo? 

 

 

ATIVIDADE 3: VAMOS APRENDER A BRINCAR DE PETECA? 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

 Cada aluno com uma peteca, vamos lançar e bater com a palma da mão 

direita sem deixar cair; em seguida fazer o mesmo com a mão esquerda; 

 Alunos reunidos em duplas, rebater a peteca com seu colega sem deixá-

la cair; 



 Repetir a atividade anterior só que em grupos maiores, de três, quatro, 

cinco e seis colegas; 

 Refletir com os alunos sobre as atividades realizadas, debatendo sobre as 

facilidades e as dificuldades encontradas durante a brincadeira. 

 

 

ATIVIDADE 4: QUE TAL JOGARMOS UM POUCO DE PETECA UTILIZANDO 

SUAS REGRAS OFICIAIS? 

Quantidade sugerida de aulas: 8 

 

 Inicialmente, realizaremos umas partidas de simples com os alunos 

enfrentando-se e atendendo todas as regras oficiais estabelecidas; 

 Em seguida, realizaremos algumas disputas em duplas, reunindo-se em 

grupos de quatro alunos, lembrando sempre de levar em consideração as 

regras oficiais do jogo; 

 Debater com os alunos sobre as regras e sobre o jogo propriamente dito, 

elencando as dificuldades encontradas e procurando suas respectivas 

soluções. 

 

Figura 9. Fonte: http://www.blogdajulieta.com.br/?p=17947 

 

http://www.blogdajulieta.com.br/?p=17947


3 - CINCO MARIAS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar um estudo sobre as Cinco Marias com os alunos; 

Reconstruir e vivenciar as atividades pesquisadas; 

Avaliar as atividades com os alunos. 

 

 

Figura 10. Fonte: http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/cinco-marias/4e42e5b53cb3176863000020.html  

 

Na antiguidade, as Cinco Marias eram praticadas por reis e nobres que 

jogavam esse jogo com pedras preciosas, pepitas de ouro, pedaços de marfim e de 

âmbar. Dependendo da região, eram conhecidas por diversas nomenclaturas, entre 

elas, jogo dos ossos, três marias, jogo de saquinhos, jogo da bugalha, bato, capitães 

de areia, arriós, aleija-mão, onente, telhos, chocos, nécara, entre outros. 

Para se brincar de Cinco Marias são necessários cinco objetos de tamanho 

similar e pequeno, as marias, geralmente pedrinhas, ou saquinhos de tecido 

confeccionados com enchimento de areia, sagu ou sementes de arroz, feijão, milho, 

pipoca, girassol, etc. 

 

ATIVIDADE 1: VAMOS CONSTRUIR NOSSAS MARIAS? 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

Agora que sabemos como se fazem as Cinco Marias e quais os materiais 

necessários para sua confecção, cada aluno deverá produzir seu próprio jogo 

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/cinco-marias/4e42e5b53cb3176863000020.html


utilizando-se dos mais variados materiais e apresentá-los aos seus colegas. Vejam a 

figura abaixo que será utilizada como molde para a construção dos saquinhos 

(marias). Mãos á obra!!!!! 

 

Figura 11. Fonte: http://alfabetizacaomagica-dressa.blogspot.com.br/2010/05/serie-brincadeiras-antigas.html 

 

ATIVIDADE 2: AS FASES DAS CINCO MARIAS? COMO JOGAR? 

Quantidade sugerida de aulas: 4 

 

Antes de começarmos é interessante orientar seus alunos quanto á uma regra 

fundamental: toda vez que o aluno tocar numa maria que não seja a escolhida para 

a execução da jogada ou deixar alguma delas cair da mão, passará a vez para o 

próximo aluno. 

1ª Fase: Lançar a Agarrar: Jogar todas as marias no chão ou na mesa, 

escolher uma delas e pegar sem tocar nas demais; jogar para o alto a 

escolhida e enquanto ela estiver no ar, deve-se pegar uma das outras que 

estão sobre a superfície escolhida sem tocar nas demais; segurar a Maria 

que foi lançada para cima com a mesma mão antes que ela caia; repetir o 

mesmo processo com todas as marias. Repetir a etapa anterior, só que 

agora pegando de duas em duas marias; na próxima uma e depois três ao 

mesmo tempo; e por último as quatro ao mesmo tempo;  

 

Figura 12. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm  

http://alfabetizacaomagica-dressa.blogspot.com.br/2010/05/serie-brincadeiras-antigas.html
http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm


2ª Fase: Pontos: Lançar todas as marias para o alto e, enquanto estiverem 

no ar, deve-se virar a mão deixando que elas caiam sobre o dorso da mão. 

Em seguida devem-se lançar as marias que ficaram sobre o dorso da mão 

para o alto e virar novamente a mão para pegar o maior número possível de 

marias. Ao final, pontua-se de acordo com o número de marias pegas na 

última etapa (um ponto por maria); 

 

Figura 13. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm 

3ª Fase: Túnel: Nesta etapa, devemos realizar o mesmo processo da 1ª 

Fase, mas, ao invés de agarrar, devemos formar um túnel com a mão 

contrária por onde as marias restantes deverão ser passadas uma de cada 

vez, enquanto o saquinho escolhido estiver sendo lançado ao ar; 

 

Figura 14. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm  

 

4ª Fase: Zigue-zague: Colocar três marias em linha reta, distantes uns 5 cm 

uma da outra, escolher uma maria para lançar ao ar, enquanto que aquela 

que sobra terá que realizar a trajetória em zigue-zague por entre as outras 

marias, movimentando-se apenas quando a outra for lançada ao ar. Contam-

se os pontos pelo número de lançamentos que será realizado até o desfecho 

do percurso de ida e de volta; 

 

Figura 15. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm 

 

http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm
http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm
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5ª Fase: Faca: Colocam-se quatro marias em linha, distantes uns 5 cm uma 

da outra. Aquela que sobra será lançada ao ar. Após o lançamento da Maria 

ao ar, deve-se com a mão em forma de faca tocar os espaços localizados 

entre todas as marias, num movimento rápido e constante, e, ainda, segurar 

a maria lançada ao ar, antes que ela toque a superfície de jogo. Durante o 

movimento não será permitido tocar as marias posicionadas em linha; 

 

Figura 16. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm  

6ª Fase: Muro - Alto e Baixo: Com a mão aberta e estendida em forma de 

faca se faz um muro alto. As cinco marias serão lançadas ao ar por detrás 

do muro, cruzando-se a mão com as marias por debaixo do braço. Lançar 

uma para o ar novamente e a cada lançamento devemos passar as outras 

marias, uma a uma, por sobre o muro. Após realizar a passagem de todas 

as marias, mudamos a posição da mão, colocando-a estendida com a palma 

da mão para baixo sobre a superfície, formando o muro baixo, onde 

devemos trazer novamente as marias, uma a uma, ao seu local inicial; 

 

 

 

Figuras 17 e 18. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm  

 

http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm
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7ª Fase: Conchinha: Encostar a mão em forma de conchinha em seu corpo. 

Com a outra mão lançar uma maria para o alto e, enquanto ela estiver no ar, 

colocar as outras marias, uma a uma, dentro da conchinha; 

 

Figura 19. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm 

 

8ª Fase: Bico de Pato: Juntar as duas mãos, palma com palma, com os 

dedos entrelaçados, com exceção dos indicadores que deverão estar 

estendidos. Com estes dedos pegar uma maria, lançá-la ao ar e tentar fazê-

la cair no espaço entre as mãos. Repetir até encaixar todas as marias entre 

as mãos; 

 

Figura 20. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm 

 

9ª Fase: Aranha Viva ou Morta: Colocar as pontas dos dedos estendidos e 

entreabertos sobre uma superfície em forma de Aranha (Viva). Lançar uma 

maria ao alto e, enquanto ela estiver no ar, deve-se encaixar as marias 

restantes nos espaços existentes entre os dedos. Após, devemos colocar a 

palma da mão estendida, sobre a mesma superfície, com os dedos 

entreabertos e, novamente, em forma de Aranha (Morta). Repetir o processo 

da Aranha Viva. 

 

Figura 21. Fonte: http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm 

http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm
http://casa.hsw.uol.com.br/cinco-marias2.htm
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ATIVIDADE 3: CHEGOU A HORA!!! VAMOS JOGAR? 

Quantidade sugerida de aulas: 8 

 

Para que possamos jogar, vamos fazer grupos de quatro alunos e seguir os 

passos do jogo descritos logo acima, utilizando as marias por você confeccionadas.  

Dificuldades? Dúvidas? Socialize-as com seus colegas e com o professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 22. Fonte: http://colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/ensino-fundamental-6-ao-9-ano-e-ensino-medio/6-ao-8-
ano/2012/06/cinco-marias/ 

 

 

4 – ESPIRIBOL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar um estudo sobre o Espiribol com os alunos; 

Reconstruir e vivenciar as atividades pesquisadas; 

Avaliar as atividades com os alunos. 

 

ATIVIDADE 1: ONDE JOGAMOS O ESPIRIBOL??? 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

Para que possamos jogar Espiribol é necessário que tenhamos um mastro, 

com cerca de 5,5 metros, podendo ser de ferro ou de madeira, enterrado ou fixado 

no chão. Necessitamos também de uma corda de cerca de 4 metros de 

http://colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/ensino-fundamental-6-ao-9-ano-e-ensino-medio/6-ao-8-ano/2012/06/cinco-marias/
http://colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/ensino-fundamental-6-ao-9-ano-e-ensino-medio/6-ao-8-ano/2012/06/cinco-marias/


comprimento, a qual deverá ser afixada, com uma de suas pontas, na parte superior 

do mastro, enquanto que a outra será presa na bola. Esta, por sua vez, deverá ser 

de um formato especial e conter um suporte onde a corda possa ser amarrada. 

 

                     

Figuras 23, 24 e 25. Fonte: http://www.shopmasp.com.br/bola-penalty-espiribol-4407.aspx/p  

 

Com relação ao campo de jogo, não é necessário um espaço específico, pois 

poderá ser jogado em qualquer superfície, desde que atenda as especificações 

necessárias. Em nossa região, utilizamos um círculo de cerca de 6 metros de 

diâmetro, dividido em 2 parte iguais, se forem apenas dois jogadores, ou em 4 partes 

iguais, se o jogo for disputado em duplas, como mostram as figuras abaixo. 

 

                                 

Figuras 26 e 27. Fonte: http://www.insanus.org/menezes/archives/008331.html 

 

Você sabia que, 

 o objetivo do jogo é fazer girar a bola ao redor do mastro, devendo enrolar 

a corda, totalmente em um sentido, enquanto seus oponentes deverão 

tentá-la, em sentido contrário? 

 o jogo de Espiribol nasceu por volta de 1920, como diversão familiar, na 

localidade granadina de Lanjarón, na Espanha? 

http://www.shopmasp.com.br/bola-penalty-espiribol-4407.aspx/p
http://www.insanus.org/menezes/archives/008331.html


 Don Baltasar Fábregas, um militar espanhol, é considerado o pai do 

Spiribol?  

 o Espiribol era um jogo que, originalmente, se jogava de raquete e que 

quando ele veio para o Brasil, acabou sofrendo algumas transformações, 

onde elas foram dispensadas em favor do uso exclusivo das mãos? 

 em nosso país, além de ser chamado de Espiribol ele também recebe, de 

acordo com a região, o nome de Espirobol, Spiribol e Pipocão? 

 

 

Figura 28. Fonte: http://goool90.com.br/produtos/detalhes/s/30/p/5/n/mini-espirobol#.VFLdZvnF8vY 

 
 
ATIVIDADE 2: VAMOS APRENDER COMO JOGAR??? 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

O jogo começa com um saque (um golpe, um soco na bola) onde o jogador é 

quem decide o sentido do movimento que a bola deverá tomar, se vai ser horário ou 

anti-horário. Assim, depois dessa escolha quem sacou passa a jogar na direção do 

saque e o(s) adversário(s) automaticamente na direção contrária. A bola poderá ser 

golpeada com a mão, aberta ou fechada, antebraço, braço ou ombro e será 

permitido apenas um golpe por jogador. Vence o jogo aquele que enrolar primeiro a 

corda no mastro. 

Existem algumas faltas nesse jogo e elas tem seus nomes técnicos:  

 Mastro (quando alguém toca no mastro); 

 Linha (quando se pisa na linha demarcatória do campo); 

http://goool90.com.br/produtos/detalhes/s/30/p/5/n/mini-espirobol#.VFLdZvnF8vY


 Corda (quando se toca na corda); 

 Dois Toques (tocar duas vezes consecutivas na bola); 

 Condução (conduzir, carregar ou empunhar a bola com as mãos); 

Todas essas faltas geralmente são punidas com o retorno da bola em uma 

volta e meia no mastro. 

 

ATIVIDADE 3: PRONTO!!! CHEGOU A HORA DE JOGARMOS!!! VAMOS??? 

Quantidade sugerida de aulas: 8 

 

A partir de agora, já que aprendemos o básico sobre esse jogo, vamos propor 

a divisão de nossos alunos, em grupos de 4 jogadores, para que possamos 

aprender a jogar Espiribol, sempre levando em consideração que, caso surgirem 

dúvidas e/ou dificuldades, as mesmas deverão ser socializadas para que possamos 

procurar solucioná-las. Bom jogo a todos!!!! 

 

 

5 – CAÇADOR 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

Realizar um estudo sobre o Caçador com os alunos; 

Reconstruir e vivenciar as atividades pesquisadas; 

Avaliar as atividades com os alunos. 

 

ATIVIDADE 1 – VAMOS FICAR POR DENTRO DESSE JOGO??? 

Quantidade sugerida de aulas: 2 

 

O Caçador é um jogo pré-desportivo muito utilizado como brincadeira infantil e 

muito praticado nas escolas do Brasil. Também é muito conhecido como Queimada. 

Ele é jogado principalmente nas quadras de voleibol ou em locais com dimensões 

parecidas, com uma área livre nos fundos, geralmente denominadas de reserva ou 

cemitério. É praticado com bolas de borracha ou voleibol. Normalmente os jogadores 

ficam livremente dentro do seu campo de jogo e não há um número definido de 

jogadores para cada equipe. 



O objetivo do jogo é “caçar”, “matar” ou “queimar” os adversários, 

arremessando e acertando a bola no maior número de jogadores da equipe 

contrária, mandando-os para a reserva ou cemitério. A bola também poderá ser 

agarrada pelos jogadores, evitando assim que os mesmos sejam “mortos”. 

É um jogo muito utilizado por professores de Educação Física no processo de 

ensino-apredizagem de vários esportes coletivos como o basquetebol, o voleibol e o 

handebol, pois envolve vários fundamentos básicos dessas modalidades durante o 

desenvolvimento do jogo (deslocamentos, arremessos, passes, defesas, etc.). 

 

Figura 29. Fonte: http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/jogo-queimada.htm 

 

Você sabia que, 

 existem diversas denominações para esse jogo no Brasil e as mais 

comuns são: Baleado (na Bahia), Baleada ou Queimada (na Paraíba), 

Barra Bola, Bola Queimada (no Paraná), Caçador (no Paraná e Rio 

Grande do Sul), Cemitério, Mata-mata (em Santa Catarina), Mata-

soldado, Queimado (em Pernambuco), Carimba (no Ceará), Carimbada 

(em Uberlândia), Guerra (no interior de São Paulo)? 

 essas variações de nome que esse jogo recebe, fazem parte de 

diferentes identidades culturais de cada região brasileira, formando a sua 

história e a de seus habitantes? 

 existe um esporte muito praticado nos Estados Unidos e nos paises da 

Ásia e que tem muito a ver com o nosso jogo de Caçador/Queimada?  

 ele é conhecido por lá como dodgeball e tem regras bem parecidas com o  

http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/jogo-queimada.htm


nosso jogo, com pequenas diferenças? 

 lá nos EUA existem Ligas onde são disputados torneios e campeonatos?  

 esse jogo foi retratado na comédia Com a Bola Toda, filme americano de 

2004, com vários atores famosos? 

 

 

 

Figura 30. Fonte: http://www.culturamix.com/wp-content/gallery/jogo-de-queimada-uma-forma-divertida-de-se-exercitar-
2/jogo-de-queimada-uma-forma-divertida-de-se-exercitar-6.png 

 

ATIVIDADE 2: APRENDENDO VARIAÇÕES DO JOGO DE CAÇADOR!!! 

Quantidade sugerida de aulas: 4 

 

Dentro deste jogo existem inúmeras variações e todas elas poderão ser 

utilizadas nas aulas de Educação Física, dependendo apenas do objetivo que se 

pretende alcançar. Então, para servir de exemplo, deixamos algumas dicas abaixo: 

 Caçador de Corações: jogo tradicional, onde cada uma das equipes 

possui dois jogadores denominados de Coração, os quais são 

escolhidos secretamente por seus colegas. O jogo termina quando os 

dois Corações de uma equipe forem queimados/caçados; 

 Caçador de Xadrez: cada equipe terá os jogadores secretamente 

denominados como as peças de um jogo de xadrez, onde os Peões 

terão valor de 1 ponto, Bispo 2 pontos,  Cavalo 3 pontos, Torre 4 

pontos, Rainha 6 pontos e o Rei 10 pontos. O jogo termina após uma 

das equipes conquistar 25 pontos. 

 Caçador Batalha Naval: cada equipe terá alguns grupos, os quais 

serão denominados como Cruzador (um grupo de 4 alunos), 

http://www.culturamix.com/wp-content/gallery/jogo-de-queimada-uma-forma-divertida-de-se-exercitar-2/jogo-de-queimada-uma-forma-divertida-de-se-exercitar-6.png
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Hidroavião (um grupo de 3 alunos), Destroier (uma dupla de alunos), 

Submarinos (3 alunos) e Água (o restante dos alunos). O jogo termina 

quando uma das equipes afundar primeiro todas as embarcações da 

outra equipe. 

 

 

Figura 31. Fonte: http://ededfisica.blogspot.com.br/2012/12/jogo-de-queimada-com-pinos.html 
 

 

ATIVIDADE 3: AGORA QUE TAL JOGARMOS CAÇADOR??? 

Quantidade sugerida de aulas: 6 

 

Acabamos de ver algumas variantes do jogo de Caçador. Então, agora vamos 

juntos com todos os colegas, mostrar as maneiras de jogar que vocês conhecem, 

além de realizar a prática de cada uma das variações desse jogo. No decorrer dos 

jogos, caso surjam, vamos pedir aos alunos que socializem todas as suas dúvidas. 

Vamos ao jogo??? 

 

 

 

 

 

http://ededfisica.blogspot.com.br/2012/12/jogo-de-queimada-com-pinos.html


SUGESTÕES AOS COLEGAS PROFESSORES 

 
 
 

Esta Produção Didático-Pedagógica foi elaborada para atender algumas das 

dificuldades encontradas nas aulas de Educação Física, principalmente àquilo que 

se referem ao Conteúdo Estruturante Jogos e Brincadeiras.  

Percebemos que os jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais são muito 

pouco utilizados e a necessidade de recuperá-los contribui para uma significativa 

melhora de nossas aulas de Educação Física, onde podemos trabalhar diversos 

valores, percebendo e discutindo as relações dos homens através da história, 

compreendendo o contexto social com suas regras e punições, expressando alegrias 

e emoções, abordando problemáticas sociais e percebendo as relações entre o jogo 

e a sociedade. 

Além das atividades recuperadas nesta Unidade Didática sugerimos que 

sejam também pesquisados outros jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais 

para proporcionar um enriquecimento ainda maior aos alunos em nossas aulas. 

Sugerimos: futebol de botão, bets, bolinha de gude, pular corda, bambolê, elástico, 

pular tábua, bilboquê, dedobol, pião, pipa, etc. 

Acreditamos que essas atividades de resgate dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras tradicionais favoreçam a socialização e possibilitem uma participação 

mais efetiva dos alunos, oportunizando o conhecimento e a realização de novas 

atividades, além de oferecer-lhes outras opções para os momentos de lazer e para 

as nossas aulas de Educação Física. 
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