
  

 

 

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

chamado Jogo da Velha, esse jogo é bem antigo e está na categoria dos jogos de alinhamento, igual 

ao tsoro e shisima que já estudamos. Vamos lá, primeiro recorte a imagem que está na última página. 

Depois de recortar a figura vamos aprender a regras: 

1-decida quem será a pessoa que começará o jogo; 

2-cada pessoa ficará com 5 peças iguais (sol ou lua); 

3-cada pessoa coloca 1 peça por vez; 

4-marca ponto quem conseguir alinhar diagonal, vertical ou horizontalmente três peças iguais no 

tabuleiro; 

5-a partida se torna empatada quando todos os espaços são preenchidos e ninguém marcou ponto; 

6-quando alguém marcar ponto ou a partida empatar o jogo se inicia novamente. 

                  

 

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

crie outras regras para o jogo. Jogue pelo menos umas 20 partidas e marque seus pontos num 

caderno, você pode marcar seus pontos com lápis colorido, assim, no final quem tiver o papel mais 

colorido será quem se saiu melhor nesse jogo.  

 

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? Você conhece outro jogo de tabuleiro? Criei novas peças para seu 

jogo, podem ser: letras, números, formas geométricas. Depois de responder as perguntas, peça para 

a criança fazer um desenho sobre a aula de hoje, peça que ela desenhe o ambiente onde jogou, tentar 

representar ela e a pessoa que jogou junto. 

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

Boa diversão; até a próxima!! 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Fonte: https://www.ideiacriativa.org/2014/10/jogos-da-velha-para-imprimir-gratis.html acesso em: 30/01/2022 

 




