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Título: Brincadeiras de todos os lugares 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Brincar faz parte do cotidiano das crianças e é essencial para o seu desenvolvimento, pois, 

entre outras coisas, estimula a aprendizagem em diversos níveis. Com o passar do tempo, o ato de 

brincar foi se modificando, mas se mantém como uma importante forma de aprendizado e diversão. 

Objetivos de aprendizagem 

• Comparar as brincadeiras de hoje com as do passado. 

• Conhecer a mesma brincadeira em regiões diferentes. 

• Ampliar o repertório dos brinquedos e brincadeiras conhecidos pelas crianças. 

A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial: os jogos e brincadeiras 

como forma de interação social e espacial – (EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre 

jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz/caneta de lousa, 

• bambolês,  

• computador/notebook,  

• internet,  

• data show ou imagens impressas de petecas,  

• folhas de papel de seda de várias cores, 

• carretel de linha número 10,  

• canudos de plástico,  

• papel crepom (opcional para a rabiola),  

• cola branca,  

• tesoura sem ponta,  

• lápis colorido e/ou giz de cera colorido e/ou canetas hidrocor. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Inicie a aula organizando a sala em um círculo para que os alunos possam visualizar o colega e 

interagir com ele. Em seguida, mostre um bambolê aos alunos e pergunte se sabem o que é. Enquanto 

desenvolve o tema, distribua alguns bambolês de cores diferentes e peça aos alunos que os observem 

e manuseiem e depois repassem aos demais colegas. 

Caso alguém saiba o que é, incentive-o a comentar o que sabe. Explique que a origem desse 

brinquedo é muito antiga: ele surgiu no Egito Antigo, na época dos faraós. Mas o bambolê foi popula-

rizado na história recente depois que uma marca de brinquedos dos Estados Unidos lançou a versão 

do brinquedo que conhecemos: feita de plástico. Comente também que os avós e pais dos alunos 

provavelmente já brincaram com o bambolê. 

Em um segundo momento, explique como se brinca e deixe que a turma interaja livremente 

com os bambolês. Atente para que todos possam brincar de forma saudável em segura.  

Finalize a aula pedindo aos alunos que perguntem a seus familiares se eles já brincaram com 

um bambolê, como era a brincadeira na época deles, se havia algum tipo de regra e se eles têm algum 

bambolê guardado. Proponha também que façam o desenho de um bambolê com a ajuda do familiar.  

Aula 2 – Brinquedos da cultura brasileira 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Comece a aula organizando a sala em um grande círculo para facilitar a interação entre os 

alunos. Em seguida, peça que compartilhem com a turma o que conversaram com seus familiares so-

bre o bambolê. Estimule-os a apresentar aos colegas os desenhos feitos a partir da conversa. Aprender 

a expressar-se em voz alta e clara contribui para a organização das ideias e para melhorar a oralidade. 

Comente que muitas das brincadeiras e brinquedos com os quais seus pais e avós brincavam 

ainda estão presentes no nosso cotidiano. Mencione que algumas dessas brincadeiras fazem parte da 

cultura brasileira, ou seja, esses brinquedos e brincadeiras tornaram-se tradições que expressam a 

identidade cultural do Brasil. 

No momento seguinte, fale um pouco sobre a peteca, um brinquedo que faz parte da cultura 

brasileira. Esclareça que esse brinquedo é de origem indígena e que existe há muito tempo, desde 

antes dos portugueses chegarem às terras que, mais tarde, seriam chamadas de Brasil.  
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Explique que a peteca tradicional costuma ser feita com palhas de milho amarradas no formato 

de uma trouxinha cheia de pedras dentro. No idioma indígena tupi, ela é chamada de Pe’teka, que 

significa “bater”. Já as petecas industrializadas geralmente são feitas de borracha e penas.  

Pesquise na internet uma imagem da peteca indígena e outra de peteca industrializada para 

que os alunos possam vê-las. Você pode reproduzi-las em sala de aula com o auxílio de um projetor de 

imagens ou imprimi-las. Analise as imagens com os alunos e incentive a discussão sobre as semelhan-

ças e diferenças percebidas.  

Em seguida, se houver tempo, pergunte se algum deles conhecem ou já brincaram de peteca 

e peça que compartilhem a experiência.  

Aula 3 – Confeccionando uma pipa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: individual, no chão da sala de aula 

Nesta aula os alunos vão elaborar pipas. Afaste as carteiras para que eles utilizem o chão da 

sala para confeccionar as pipas. Separe previamente os materiais necessário: folhas de papel seda, 

carretel de linha número 10, canudos de plástico e papel crepom (opcional para a rabiola). 

Comece a aula explicando que eles vão construir uma pipa. Comente que a origem desse brin-

quedo é bem antiga: ele surgiu há, pelo menos, 3 000 anos como forma de enviar sinais e mensagens 

entre tropas de um mesmo exército. As cores e os movimentos feitos no ar pela pipa podiam ter dife-

rentes significados. Muito popular no Brasil, a pipa foi trazida para cá pelos portugueses. 

Em seguida, explique o passo a passo da confecção da pipa: 

• Recorte o papel de seda em forma quadrada, com cerca de 30 cm.  

• cole um canudo sobre o papel na diagonal. 

• Com outro canudo, faça um arco e cole-o cruzando por cima do primeiro canudo.  

• Faça dois furinhos onde os canudos se cruzam, um furo de cada lado do canudo que ficou 
reto.  

• Passe um pedaço da linha pelos buracos e dê um nó. 

• Amarre o restante da linha para puxar a pipa a partir do nó feito anteriormente.  

• Corte um pedaço comprido de linha para a rabiola. 

• Corte também o papel seda ou crepom em tiras. 

• Amarre as tiras de papel na linha. 

• Amarre a rabiola na parte de baixo da pipa, ou seja, na ponta do canudo mais distante dos 
furos feitos anteriormente. 
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Se achar necessário, confira no link a seguir imagens e mais orientações sobre como montar 

uma pipa. Disponível em: <http://clubes.obmep.org.br/blog/wp-content/uploads/2015/02/pipaar-

raia1.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017. 

Ajude os alunos nos momentos de cortar o papel e colar os canudos, ou em outros passos em 

que tenham dificuldade. 

Aferição de aprendizagem 

As atividades sugeridas na sequência têm o objetivo de favorecer a reflexão dos alunos a res-

peito dos jogos e brincadeiras como formas históricas de aprendizado e de interação social.  

Na segunda aula, como parte do processo de aferição de aprendizagem, verifique se os alunos 

conseguiram desenvolver a atividade solicitada: conversaram com seus pais ou responsáveis sobre o 

bambolê e fizerem o desenho? Em seguida, os alunos vão aprender sobre a peteca, um brinquedo de 

origem indígena. Observe o interesse e a participação da turma. 

A finalização da sequência propõe uma atividade lúdica para que os alunos construam uma 

pipa, um brinquedo que é muito comum no Brasil. Trabalhos manuais são muitos importantes para o 

desenvolvimento do aluno. Além disso, produções como essa podem estimular a reflexão sobre as 

diferenças entre os brinquedos e brincadeiras atuais, que costumam ser industrializados, e os antigos, 

que eram mais rústicos e muitas vezes eram produzidos pelas próprias crianças. Observe a participação 

e o desempenho dos alunos nesta atividade prática. Note também o respeito aos colegas e às regras, 

identificando esse momento como uma forma de interação social e cultural. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento da habilidade enfocada 

na sequência didática 

1. Marque com um X as brincadeiras/brinquedos que fazem parte da cultura brasileira: 

 

 a) peteca 
 

 b) carrinho de controle remoto 
 

 c) videogame 
 

 d) pipa 

 

2. Comente oralmente: por que o brincar é importante? 
  

http://clubes.obmep.org.br/blog/wp-content/uploads/2015/02/pipaarraia1.pdf
http://clubes.obmep.org.br/blog/wp-content/uploads/2015/02/pipaarraia1.pdf
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Gabarito das questões 

1. É esperado que o aluno tenha se apropriado do conteúdo das aulas da sequência didática e con-
siga se lembrar de que a peteca e a pipa são brinquedos que fazem parte da cultura brasileira. 

2. O aluno deve ser capaz de responder com suas próprias palavras que a atividade de brincar di-
verte, colabora com o aprendizado, a saúde e o bem-estar, além de ser um direito de toda criança. 


