
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2022 

Unidade Escolar:    Ano: 1º ano  

Componente Curricular: Educação Física. 

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

 

Habilidades: 

(GO-EF01EF17) Conhecer e fruir alguns jogos de salão, valorizando o desenvolvimento de 

estratégias e socialização, exercitando conceitos básicos de comportamento e convivência, como 

paciência, partilha, e conceito de vitória e derrota. 

 

 

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

aprendemos um pouco sobre o Shisima 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 chamado Pontinho ou Dots, 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 Pontinho ou Dots. É um jogo bem simples, porém muito interessante, para fazê-lo 

precisaremos de: lápis de cor e uma folha de papel ou papelão.  

O tamanho do tabuleiro pode variar, mas vamos iniciar aprendendo em um tabuleiro de 6x6, ou seja, 

6 pontinhos de cada lado ( como no exemplo abaixo). O importante na hora de fazer seu jogo é que 

tente deixar todos os pontinhos na mesma distância uns dos outros, isso irá facilitar o aprendizado. 

Os pontinhos podem ser todos de uma mesma cor ou também podem ser coloridos. 

Agora que fez o tabuleiro vamos entender as regras desse jogo. Para esse jogo precisaremos de uma 

dupla.  

1-Os pontinhos são ligados por uma linha vertical ou horizontal, não pode haver diagonal.  

2-Cada participante na sua vez faz um linha ligando dois pontinhos; 

3-O objetivo é fazer um quadrado com 4 linhas entre os pontinhos. 

4-Marca o ponto quem fizer a última linha que formará o quadrado e é nesse ponto que precisamos 

ter atenção. Quem fecha o quadrado marca um ponto e faz outra jogada. 

5-Quando um/a participante fechar um quadrado esse quadrado será pintado da cor que ele/ela 

escolher para ser sua representação no jogo.  

6-O jogo acaba quando não tiver mais pontos para serem ligados. 

7-Conte quantos quadrados cada participante fez e assim saberá quem se saiu melhor nessa partida.  

Abaixo temos exemplos de 6 jogadas, perceba que na 5ª jogada alguém fez ponto. 

 



  

 

 

 

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 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. Você também pode aumentar o número de quadrados 

conforme a criança for entendendo o jogo. Segue um exemplo de um jogo no final, nesse jogo eu era 

a cor vermelha.   

Vermelho: 29 pontos e Azul: 35. Perceba que esse tabuleiro está com um tamanho maior, esse tem 

8x8. 

 

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? Depois de responder as 

perguntas, peça para a criança fazer um desenho sobre a aula de hoje, peça para que faça o mais 

detalhado possível.  

Na última página tem um tabuleiro pronto para servir de base para os outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Boa diversão; até a próxima!! 



  

 

 

 

disponível https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/dots-game-about-connecting.html. acessado 28/01/2022 
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