
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2022  

Unidade Escolar:    Ano: 2º ano  

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Brincadeiras e Jogos Jogos de salão: 

 

Habilidades: 

(GO-EF02EF13) Vivenciar e compreender regras e as variadas formas de organização presentes nas 

diferentes categorias de jogos de salão. 

 

 

Olá crianças, vamos para uma aula? Espero que estejam animadas! Na aula passada iniciamos 

nossas atividades sobre os jogos de mesa (salão) e hoje aprenderemos um pouco mais sobre esses 

tipos de jogos. 

 

Para essa atividade será necessária a presença de uma pessoa adulta por perto para orientar e cuidar 

da criança. 

Confeccionaremos o Dominó, por isso a presença de uma pessoa adulta é importante. 

 

Disponível em:https://www.mitrajogos.com.br/enciclopedia-de-jogos-1 . Acessado em: 28/11/2022 

 

https://www.mitrajogos.com.br/enciclopedia-de-jogos-1


  

 

 

 

ATIVIDADE 1 -  Continuando nosso estudo sobre jogos de salão, hoje falaremos sobre um jogo 

chamado Dominó. O dominó é muito antigo e tem muitas maneiras de ser jogado. Para nossa aula 

iremos aprender a forma mais simples mesmo. Mas primeiro antes de aprender as regras, vamos 

recortar a figura e colar cada peça num pedacinho de papelão, para que fique mais fácil manusear o 

jogo. 

   

Fonte: https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/domino-para-imprimir/ acesso em: 30/01/2022 



  

 

 

 

 

Depois de recortar e colar nossas peças é hora de aprender as regras. Lembrando que esse jogo tem 

muitas variações, então vamos por partes.  

Juntamente com a pessoa que irá jogar com você vire todas a peças para baixo e misture-as e depois 

separe 14 peças para cada pessoa. 

1-Decida quem inicia a partida e comece colocando uma peça na mesa (ou no chão) 

2-A próxima pessoa, só poderá jogar caso em suas peças tenha uma das figuras que a pessoa anterior 

jogou, caso não tenha nenhuma peça ela passa a vez; 

3- assim segue até uma das pessoas acabar com suas peças e assim a partida se reinicia. 

4-Existem muitas outras regras, porém vamos usar somente essas agora no início depois você pode 

introduzir outras que conheça. 

Abaixo segue um exemplo: 

Disponível 

em:https://www.zoom.com.br/jogos/deumzoom/como-jogar-domino-regras-do-domino. Acessado em :28/01/202 

 

 

ATIVIDADE 2-  Agora que seu dominó está pronto vamos jogar.. Tente jogar bastante e se for preciso 

crie outras regras para o jogo. Jogue pelo menos umas 8 partidas e marque seus pontos num caderno, 

você pode marcar seus pontos com a letra que já sabe escrever, cada vez que você ganhar o jogo 

escreva uma letra e cada vez que a pessoa que está jogando com você ganhar, ela escreve uma letra. 

Ao final, veja quem escreveu mais letras. 

https://www.zoom.com.br/jogos/deumzoom/como-jogar-domino-regras-do-domino


  

 

 

 

ATIVIDADE 3-  Depois de jogar bastante, é hora de guardar os materiais do jogo e responder essas 

perguntas.  

Você gostou do jogo? Já conhecia algum jogo parecido com esse? Quando você está jogando você 

sente coisas boas dentro de você? Depois de responder as perguntas, peça para a criança fazer um 

desenho sobre a aula de hoje e criar outras figuras para serem partes do jogo de dominó. Abaixo tem 

outro exemplo de figuras. 

SUGESTÃO BRINCANTE: jogue o jogo que aprendeu sempre que possível. 

 

Boa diversão; até a próxima!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 




