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Título: A criança e as brincadeiras 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O objetivo desta sequência didática é trabalhar com os estudantes brincadeiras de criança 

nos seus lugares de vivência e em outras épocas e lugares. Brincar é uma oportunidade de desenvol-

vimento para a criança, momento em que ela aprende regras e desenvolve a criatividade, 

inteligência emocional e habilidades de convivência e de trabalho em grupo, além de adquirir a 

noção de respeito aos colegas e o senso de colaboração, de ganhar e perder. É uma das formas 

prazerosas com a qual ela experimenta e compreende o mundo à sua volta, estabelece e reforça 

relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções, cumpre regras e desenvolve 

habilidades.  

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer as brincadeiras das crianças nos seus lugares de vivência e no mundo. 

• Perceber semelhanças e diferenças entre as brincadeiras do passado e do presente.  

• Reconhecer os materiais usados na confecção de alguns brinquedos. 

Objetos de conhecimento 

• Propriedades e usos dos materiais 

• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas 

Habilidades abordadas 

• (EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos 
que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais mate-
riais eram produzidos no passado. 

• (EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, per-
tencimento e memória.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincadeira de criança 

Duração: uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula ou pátio da escola. 

Organização dos estudantes: individual ou em grupos de cinco (dependendo da quantidade de bilboquês feitos). 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, tesoura de pontas arredondadas, fita adesiva, cola colorida, barbante; para 
cada bilboquê, uma garrafa PET (2 litros) descartável e uma tampa de garrafa PET. 

Para o desenvolvimento desta aula serão necessários bilboquês preparados previamente pe-

lo professor. Para a construção desse brinquedo, retire o rótulo da garrafa PET e lave-a. Com a 

tesoura, recorte o terço distal superior da garrafa (parte onde há o gargalo e a tampa), deixando-a 

em forma de funil, e apare as rebarbas ou as cubra com fita adesiva, para que o estudante não se 

machuque. Em seguida, faça um furo no centro da tampa de garrafa PET e amarre nela uma das 

pontas da tira de barbante de 30 cm. A outra ponta pode ser amarrada direto no gargalo da parte 

que restou da garrafa. Assim, a tampa ficará pendurada, como um pêndulo. Seria interessante 

confeccionar um bilboquê para cada estudante. Caso não seja possível, faça ao menos um para cada 

grupo de cinco estudantes (exemplo de como ficará o bilboquê, disponível em: 

<https://lh5.googleusercontent.com/-

Wmoz4TlgI50/TYQXz__BRbI/AAAAAAAAAHo/bKDb4uUpLUs/s1600/2010-06-23+13.55.22.jpg>, 

acessado em: 27 dez. 2017). 

Inicie a aula com uma conversa de aproximadamente 15 minutos com os estudantes sobre o 

direito da criança e do adolescente ao lazer, explicando que brincar é uma atividade que existe há 

muito tempo. Diga-lhes que será apresentado o bilboquê, um brinquedo usado há cerca de 400 anos, 

na França, e que era um dos brinquedos favoritos de Henrique III, rei francês à época. Naquela 

época, o brinquedo era constituído por uma bola de madeira com um furo inferior e um pequeno 

bastão também de madeira com um pino, presos um ao outro por uma espécie de barbante; o 

desafio era lançar a bola para o alto e tentar encaixá-la no pino do bastão.  

Nesse momento, é interessante enfatizar que não existiam bateria, pilhas e carregadores, ou 

mesmo os materiais de plástico empregados na fabricação de brinquedos atuais. Para melhor 

compreensão de como era o bilboquê antigamente, o professor pode levar para a sala de aula 

fotografias e ilustrações obtidas de sites da internet. Comente que, atualmente, o bilboquê, que 

ainda é utilizado por muitas crianças e adultos, pode ser feito de diversos materiais, incluindo 

plástico, madeira ou mesmo partes de metal.  

Após a explicação, questione os estudantes se conhecem o bilboquê de madeira ou como o 

imaginam. Agora é o momento de mostrar o bilboquê com materiais recicláveis (PET) preparado 

previamente. Pergunte antes se eles reconhecem os materiais dos quais o brinquedo foi feito. Em 

seguida, explique que a brincadeira consiste em segurar, com uma das mãos, o gargalo da garrafa, 
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deixando o barbante com a tampinha dependurado. Com um movimento giratório de punho, deve-

se tentar encaixar a tampinha no interior do funil. Demonstre novamente a brincadeira e deixe que 

brinquem por aproximadamente 20 minutos. Por fim, distribua-lhes os tubos de cola colorida para 

decorarem livremente os brinquedos (duração aproximada de 15 minutos). 

Aula 2 – Jogo da Velha 

Duração: uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e pátio da escola ou quadra de esportes. 

Organização dos estudantes: individual e, posteriormente, em grupos, que podem ir se alterando. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias do jogo da velha em pedras antigas, desenhadas no chão no passado e 
em aplicativos de celular ou computadores; fita adesiva colorida larga, para afixar no chão; dois rolos de fitas de cetim de 
cores distintas; lousa; giz de lousa. 

Essa aula tem o objetivo de mostrar aos estudantes a existência e o estabelecimento de re-

gras, a importância da organização de grupo, bem como desenvolver a inteligência emocional, 

especialmente no que tange saber perder e saber ganhar. 

Inicie a aula compartilhando com os estudantes a história do jogo da velha. Explique que essa 

brincadeira era popular na Inglaterra, por volta do século XIX, mas sua origem é muito mais antiga. 

Em escavações realizadas no templo de Kura, no Egito, foram encontradas possíveis referências ao 

jogo datadas de aproximadamente 1 400 anos antes de Cristo. Outros achados arqueológicos 

indicam que o jogo da velha também era praticado na China antiga, na América pré-colombiana e no 

Império Romano. Em seguida, informe que, em 1952, foi desenvolvido o jogo da velha para compu-

tador, no qual o jogador desafiava o computador nas partidas. Esse pode ter sido um dos primeiros 

jogos de videogame inventados. Essa história mostra como um jogo (uma brincadeira) foi se alteran-

do ao longo do tempo. Apresente algumas fotografias registrando o jogo da velha em diferentes 

épocas e lugares obtidas previamente da internet para mostrar aos estudantes (duração aproximada 

de 15 minutos). 

Concluída a parte histórica, utilize a lousa para explicar o jogo e as regras. Trace o diagrama 

característico do jogo (#), constituído por duas linhas verticais paralelas e cruzadas por duas linhas 

horizontais, também paralelas entre si, formando ao final nove espaços para serem preenchidos; 

desenhe os sinais padronizados para cada jogador, que são “X” e “O”. Explique que cada jogador tem 

direito a uma jogada por vez – que consiste em pôr seu sinal em um dos quadradinhos –, alternando-

se com o adversário; o objetivo é completar primeiro uma linha com três símbolos iguais, seja na 

vertical, horizontal ou diagonal. Concluídas as explicações, a brincadeira deve ser praticada com os 

estudantes em sala de aula usando a lousa (duração aproximada de 15 minutos).  

Em um segundo momento, leve-os a uma área externa (pátio, quadra de esportes ou sala 

ambiente da escola). Use fita adesiva larga para montar um grande tabuleiro de jogo da velha no 

chão, de modo que em cada quadrado caiba um estudante em pé. Em seguida, forme dois grupos e 

identifique os componentes de cada um amarrando em seus pulsos uma fita de cetim de uma das 
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duas cores. Caso necessário, relembre as regras e os objetivos do jogo. No lugar dos tradicionais 

símbolos, cada estudante, orientado por representantes do seu grupo, irá alternadamente ocupar 

um espaço no diagrama, procurando formar uma linha com três da mesma equipe. Faça turnos de 

jogo até que todos os estudantes tenham participado (duração aproximada de 20 minutos). 

 

Aferição da aprendizagem 

É importante que a avaliação dos estudantes ocorra de forma contínua e processual. Lembre-

-se de sempre investigar e anotar o conhecimento prévio deles acerca dos temas abordados. Crie um 

espaço em que se sintam confortáveis, acolhidos e motivados a encarar os desafios que lhe são 

apresentados. O desenvolvimento do pensamento crítico por parte dos estudantes deve ser sempre 

estimulado.  

Analise como cada um reage ao conteúdo apresentado e, caso surjam questões em que 

mostrem dificuldade, aprofunde o conteúdo procurando novas maneiras de explicar. Considere os 

avanços dos estudantes, mediando as atividades e conduzindo a interação de forma colaborativa. 

Alguns aspectos podem auxiliar no processo de avaliação dos alunos e no acompanhamento 

da aprendizagem. Verifique se cada estudante:  

1. Comunica sobre quais brincadeiras gosta e quais já ouviu falar, mas nunca brincou. 

2. Diferencia materiais usados em brinquedos do passado e do presente. 

3. Identifica mudanças ao longo do tempo nas brincadeiras. 

4. Reconhece que, para muitas brincadeiras, é necessária a participação do próximo. 

5. Sabe respeitar quem participa de brincadeiras/jogos. 

6. Possui criatividade para inventar ou adaptar brincadeiras já existentes. 

7. Tem curiosidade para saber como são feitos alguns brinquedos, ainda que de modo não com-
plexo ou aprofundado. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia as frases abaixo e sublinhe os brinquedos que também eram comuns no passado, e com os 
quais provavelmente seus avós ou as pessoas idosas de seu convívio brincaram quando eram 
crianças: 

a) Marina e Eduardo brincam de jogar peteca na praia. 

b) Paulo e Luís adoram jogar videogame. 

c) Aninha sabe rodar bambolê na cintura. 

d) Carlos e Júlia soltam pipas. 

e) Lucas ganhou um carrinho de controle remoto.  

2. Leia o texto abaixo e para responder às questões.  

A zarabatana era um instrumento tradicionalmente usado na caça, pelos indígenas. Com a madeira, 
fazia-se uma vara oca com uma flecha interna, impulsionada pelo sopro. Hoje, as crianças trocaram a 
vara oca por canudos e a flecha, por bolinhas de papel. Através do sopro, a bolinha se desloca pelo 
canudo, garantindo a brincadeira. O maracá, por sua vez, é um chocalho, também indígena, geral-
mente feito com cabaça (recipiente feito com o fruto da cabaceira) preenchida por sementes. Esse 
instrumento entrou para a lista de brinquedos infantis comuns em vários cantos do mundo. Quem 
nunca teve um chocalho quando ainda era bebê? 

a) Quais são os instrumentos indígenas citados no texto? 

b) O maracá está associado a qual brinquedo? 

(    ) Chocalho. 

(    ) Pião. 

(    ) Peteca. 

c) O que foi originalmente usado na confecção da zarabatana e do maracá? 

3. Cite alguns brinquedos cujo funcionamento não depende do uso de energia elétrica, de baterias 
ou de pilhas. 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes sublinhem: peteca, bambolê, pipas. 

2. a) Espera-se que respondam: zarabatana e maracá. 

b) Espera-se que assinalem apenas: 

( x ) Chocalho. 

c) Espera-se que respondam: madeira, para fazer a vara oca e a flecha, cabaça e sementes. 

3. Possíveis respostas: bola, peteca, pipa (ou papagaio), pião, algumas bonecas e bonecos, carri-
nhos de fricção, tambores, carrinho de madeira, dominó, bola de gude etc. 


