
  

  

ATIVIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021  

Unidade Escolar:    Ano: 4° 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-EF04EF01) Vivenciar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 

mundo, de diferentes características, principalmente cooperativas, contemplando os de matrizes 

indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a importância desses no patrimônio 

histórico-cultural. 

(GO-EF04EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens: corporal, oral, escrita e audiovisual, os 

brinquedos, brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando 

suas características e a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das 

diferentes culturas. 

(GO-EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 

brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, 

e demais práticas corporais tematizadas na instituição escolar, adequando-as aos espaços públicos 

disponíveis. 

  

                 

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

 

Hoje aprenderemos um pouco sobre nossas raízes, nossa cultura. É importante sabermos de 

onde viemos para entender nossos hábitos, costumes, identidade e pertencimento. Nas atividades de 

hoje iremos vivenciar algumas brincadeiras indígenas, o que acham? Conhecem alguma? Eu acredito 

que sim, vamos conferir? 

 



  

  

 

Fonte:https://www.smartkids.com.br/trabalho/indios-brasileiros acesso em: 15/04/2020. 

  

ATIVIDADE 1 - Com a ajuda de um adulto, procure um local na casa onde vocês possam fazer uma 

corrida, será uma corrida de um pé só, vale lembrar que essa brincadeira é chamada de “corrida do 

saci” e é uma brincadeira nascida com os índios. Não precisa de nenhum adereço, basta traçar uma 

linha reta para que cada participante fique no seu lado, um ponto de chegada e muito fôlego para 

garantir a diversão. 

 

 
Fonte:https://www.nossoclubinho.com.br/quatro-brincadeiras-das-criancas-indigenas/ acesso em: 15/04/2020. 

 

 

ATIVIDADE 2 - Nessa brincadeira, dois participantes (duas crianças ou uma criança e um adulto), por 

vez, devem ficar em uma perna só, paradas e com os braços cruzados. O objetivo é fazer com que sua 

dupla coloque o outro pé no chão através do encosta encosta dos ombros apenas. Quando alguém 

se desequilibrar e tocar o pé no chão, inicia novamente a brincadeira. 

 

 

about:blank
about:blank


  

  

ATIVIDADE 3 - Agora que brincamos muito, tente, no espaço abaixo, relatar como foi a brincadeira 

de hoje. Qual perna você teve mais dificuldade na corrida do saci, e qual perna você teve mais 

dificuldade no encosta encosta? Relate em forma de texto ou desenho como foi sua experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Hoje aprendemos algumas brincadeiras indígenas, mas existem diversas em 

nossa cultura como a peteca e a bolinha de gude, que tal vivenciarmos algumas delas?    

 

Até a próxima atividade!! 


