
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 6º ano

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular,

presentes no contexto comunitário e regional.

Habilidades:

(GO-EF06EF25) Vivenciar e criar diferentes jogos populares nacionais e mundiais, de
características cooperativas e competitivas, apropriando-se de valores e regras, problematizando
suas interfaces com as relações sociais.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprenderem um

pouco mais.

O que acharam da ideia de cooperarmos uns com os outros, as coisas ficam mais agradáveis

e divertidas não é mesmo? Vamos experimentar uma atividade que dá para fazermos cooperando??

Fonte: https://blog.wpensar.com.br/gestao-escolar/cultura-de-cooperacao-como-acabar-com-o-bullying/, acesso em: 19/06/2020

ATIVIDADE 1 - Para realizarmos essa atividade vamos precisar de concentração e cooperação, é uma

atividade bem simples e para que ela aconteça vamos precisar de uma caneta, barbante ou linha, o

que você tiver em casa, e uma garrafa pet dessas de refrigerante, poderemos chamar essa atividade

de caneta na garrafa. Ela acontecerá da seguinte maneira. Primeiro vamos ver quantas pessoas vão

participar da atividade, se forem três, vamos cortar e amarrar três pedaços de tamanhos iguais do

barbante ou da linha na caneta (uma linha para cada participante), essa linha pode ter um metro e

meio mais ou menos de comprimento, e o objetivo dessa atividade é fazer com que a caneta entre

https://blog.wpensar.com.br/gestao-escolar/cultura-de-cooperacao-como-acabar-com-o-bullying/


no gargalo da garrafa. E para que isso aconteça vamos posicionar a garrafa no chão e com as linhas

esticadas, a equipe ou dupla, tentará colocar a caneta dentro da garrafa.

Fonte da imagem: http://dinamicanacatequese.blogspot.com/2014/07/dinamica-juntos-somos-mais.html, acesso em: 19/06/2020.

ATIVIDADE 2 - Agora que fizemos uma atividade cooperativa, vamos analisar algumas características

entre os jogos cooperativos e competitivos? Analise o quadro abaixo, e debata essas ideias com

alguém da sua casa, com algum(a) colega ou com seu/sua professor(a), tente relacionar essas ideias

com as situações do cotidiano, na escola, em casa, etc.

JOGOS COMPETITIVOS JOGOS COOPERATIVOS

São divertidos apenas para alguns. São divertidos para todos.

A maioria tem um sentimento de derrota. Todos têm um sentimento de vitória.

Alguns são excluídos por falta de algumas
habilidades.

Há mistura de grupos que brincam juntos
criando alto nível de aceitação mútua.

Aprende-se a ser desconfiado, egoísta ou a
sentir-se melindrado com os outros.

Todos participam e ninguém é rejeitado ou
excluído.

Os perdedores ficam de fora do jogo e
simplesmente se tornam observadores.

Os jogadores aprendem a ter um senso de
unidade e a compartilhar o sucesso.

Os jogadores não se solidarizam e ficam
felizes quando alguma coisa “ruim”

acontece aos outros.

Desenvolvem a autoconfiança porque
todos são bem aceitos.

Há pouca tolerância à derrota.
Desenvolvem, em alguns jogadores, um

sentimento de desistência ante as
dificuldades.

A habilidade de perseverar diante
dificuldades é fortalecida.

Poucos se tornam bem-sucedidos. Para cada um o jogo é um caminho de
coevolução. 

Fonte: Orlick (1978 apud Brotto, 1999)

SUGESTÃO BRINCANTE - Experimente fazer essa atividade com vários níveis de dificuldade, use sua

criatividade.

http://dinamicanacatequese.blogspot.com/2014/07/dinamica-juntos-somos-mais.html

