
 

 

Material Digital do Professor 

História – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Título: Brincadeiras ao ar livre 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Antigamente, era muito comum brincar na rua. Hoje em dia, esse hábito mudou bastante, en-

tre outros motivos, pela falta de segurança nas ruas, que estão cada vez mais movimentadas, pela 

popularização de brinquedos utilizados em ambientes fechados, pelo crescente número de pessoas 

que vivem em condomínios. Nesse sentido, a escola tem um papel importante: resgatar e preservar a 

memória das brincadeiras antigas.  

O objetivo desta sequência didática é utilizar essa temática como método de aprendizagem e 

de interação social e espacial. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer brincadeiras de rua. 

• Comparar as brincadeiras de hoje com as do passado. 

• Ampliar o repertório das brincadeiras conhecidas 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, 

• imagens de brincadeiras de rua pesquisadas na internet ou recortadas de revistas, 

• projetor de imagens (opcional), 

• computador/notebook (opcional), 

• bola feita de papel amassado, 

• folhas de papel kraft, 

• cola branca, 

• lápis coloridos, 

• gizes de cera coloridos, 

• tinta guache de várias cores  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Pesquise previamente na internet ou em revistas imagens de brincadeiras de rua, como pique-

bandeira, pular corda, elefantinho colorido, taco, cabra-cega, batata quente, entre outras. Procure 

imagens que mostrem crianças participando dessas brincadeiras em campos abertos ou até mesmo 

em lugares asfaltados que lembrem uma rua. 

Inicie a aula organizando a turma em um grande círculo, para que cada aluno possa ver os 

colegas e interagir mais livremente com eles. Apresente as imagens pesquisadas previamente com o 

auxílio de um projetor ou em um mural. Deixe os alunos analisar as imagens e depois pergunte se 

reconhecem alguma brincadeira. Se eles responderem sim, pergunte: qual delas?  

Em seguida, pergunte o que as imagens têm em comum e deixe que os alunos se expressem 

livremente, observando a reação e a participação deles. Esclareça que as imagens mostram brincadei-

ras de rua e apresente o nome de cada uma delas. Fale um pouco sobre as brincadeiras apresentadas, 

como o pique-bandeira, que é bem conhecida em várias regiões do Brasil e tem vários nomes: rouba-

bandeira, barra-bandeira, bandeirinha, salva-bandeira, vitória e bandeirinha-estourada. Termine a 

aula explicando que, para jogar, é preciso ter um “campo” dividido ao meio. Um grupo fica de um lado 

do campo protegendo sua bandeira e outro grupo do lado oposto. O objetivo é alcançar o campo do 

time adversário e trazer dele a bandeira sem ser pego. Ganha o time que capturar a bandeira adver-

sária mais vezes. Uma sugestão para obter mais informações sobre essa e outras brincadeiras é o site 

Mapa do brincar, disponível em: <http://mapadobrincar.folha.com.br/>. Acesso em: 7 dez. 2017. 

Finalize a aula pedindo para aos alunos que conversem com os pais ou responsáveis sobre suas 

brincadeiras favoritas. Recomende que perguntem a um de seus familiares qual é a brincadeira de que 

ele mais gostava quando criança, do que mais gostava nela, quais eram suas regras, se sabe a origem 

da brincadeira, entre outras informações. Peça também que façam um desenho dessa brincadeira. 

Aula 2 – Apresentação dos desenhos    

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Comece a aula organizando a turma em uma grande roda de conversa. Peça que os alunos 

falem sobre o que conversaram com os familiares e mostrem seu desenho. Deixe que se expressem 

livremente, mas lembre-os de que devem aguardar sua vez de falar, além de prestar atenção na expe-

riência do colega, inclusive para verificar se há brincadeiras em comum. É importante estimular os 
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alunos a se expressar em voz alta e clara, contribuindo para a organização das ideias e para melhorar 

a oralidade. 

No momento seguinte, pergunte se eles costumam brincar ao ar livre, se têm algum lugar fa-

vorito e de qual brincadeira apresentada eles mais gostaram de conhecer. Caso algum aluno já conheça 

alguma das brincadeiras citadas, peça que explique como se brinca e diga quem lhe ensinou.  

Se houver tempo, finalize a aula fazendo uma rodada de batata quente com os alunos. Man-

tenha a organização em círculo, apenas uma pessoa deve ficar fora da roda, virada de costas. Enquanto 

a bola de papel vai passando de mão em mão,  todos devem cantar: “Batata, quente, quente, quente, 

quente, quente....”, até que o colega fora da roda repentinamente dê o comando “queimou!”. Quem 

estiver com a “batata” na mão sai da roda e troca de lugar com o colega que deu o comando. 

Aula 3 – Conhecendo brinquedos e brincadeiras indígenas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Nesta aula, os alunos podem permanecer em sua arrumação padrão, com mesas e cadeiras 

enfileiradas uma atrás da outra. 

Inicie a aula relembrando as brincadeiras sobre as quais conversaram nas aulas anteriores. 

Estimule os alunos a falar sobre o que se lembrarem.  

Em seguida, esclareça que muitas brincadeiras que conhecemos já existem há muito tempo e 

que algumas delas são de origem indígena. Comente que os indígenas foram os primeiros habitantes 

das terras que, mais tarde, viriam a ser chamadas de Brasil. Muitos brinquedos e brincadeiras indígenas 

sobreviveram até os dias de hoje, como peteca, toloi kunhügü (parecido com o pega-pega, que se 

brinca na beira do rio), pião de tucumã (o pião é feito com uma semente da palmeira tucumã furada, 

que, ao girar, emite um som), arranca mandioca ou tatu (crianças em fila seguram firmemente umas 

nas outras, enquanto outra, fora da fila, tenta soltá-las), etc.  

Se possível, finalize a aula mostrando, com o auxílio de um projetor, imagens de brinquedos e 

brincadeiras indígenas no link a seguir, do site Povos Indígenas no Brasil Mirim, disponível em: 

<https://mirim.org/como-vivem/brincadeiras>. Acesso em: 7 dez. 2017. Nesse site também é possível 

encontrar informações sobre a elaboração e o planejamento desta aula. 

Finalize a aula pedindo aos alunos que pesquisem uma brincadeira indígena com a ajuda dos 

pais ou responsáveis por eles. Esclareça que eles devem registrar em um desenho informações sobre 

as brincadeiras: o nome da brincadeira (esse registro deve ser feito com a ajuda de um adulto), onde 

se deve brincar, como se brinca, quais são as regras (número de pessoas, posicionamento, etc), entre 

outras. Deixe claro que o desenho não deve ser complexo, precisa apresentar apenas as informações 

encontradas sobre a brincadeira. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Aula 4 – Mural de brincadeiras indígenas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Organize as carteiras dos alunos em um grande círculo, de modo que todos possam se olhar e 

interagir. No centro da sala deve haver um espaço vazio que seja suficiente para o desenvolvimento 

da segunda parte da atividade. 

Comece a aula pedindo aos alunos que apresentem o desenho que produziram a partir da 

pesquisa sobre brincadeiras indígenas. Estimule-os a falar sobre seu trabalho e sobre outras informa-

ções de que se lembrarem e que, por ventura, não estejam registradas. Após as apresentações, per-

gunte de qual brincadeira eles mais gostaram de conhecer. Deixe que manifestem sua opinião livre-

mente, mas respeitando a opinião e a vez de cada colega falar. 

Depois das apresentações, oriente os alunos na montagem de um “Mural de brincadeiras in-

dígenas”. Posicione as folhas de papel kraft no espaço livre do chão. Primeiro, ajude-os a colar os de-

senhos na folha de papel kraft. Depois, explique que eles podem decorar o mural e distribua os lápis, 

os gizes de cera e as tintas guache coloridas. Por fim, pendure o mural em uma das paredes da sala ou 

em outro lugar da escola em que todos possam ver. 

A fim de evitar acidentes, peça aos alunos que tomem cuidado para não tocar nos olhos ou 

colocar a mão na boca enquanto estiverem manipulando a tinta ou a cola. Recomende também que 

lavem as mãos logo depois de utilizarem esses materiais. 

Aferição de aprendizagem 

A primeira aula desta sequência propõe o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. 

Nesse caso, é importante observar a participação e o envolvimento deles nas discussões. Essa aula é 

mais expositiva, pois seu objetivo é estimular a curiosidade da turma. Para finalizar, uma atividade 

para ser feita em casa com base em uma conversa com os pais ou responsáveis pode ser uma ferra-

menta de observação do desenvolvimento dos alunos.  

Nas aulas seguintes, observe o interesse dos alunos sobre as informações e brincadeiras apre-

sentadas, bem como sobre seu engajamento nas brincadeiras e sobre os momentos de se expressar 

para os colegas. Esses dados são importantes para verificar o interesse que os temas abordados des-

pertam neles, bem como sobre a compreensão que os alunos desenvolveram em relação a eles. 

Para aferir o desenvolvimento dos alunos na habilidade F01HI05, pode ser aplicada uma auto-

avaliação. Verifique o modelo sugerido abaixo: 
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Mostre nos quadros abaixo como foi sua participação e aprendizado nas aulas e nos temas 

dessas aulas (quanto mais quadradinhos pintados, mais você acha que participou e aprendeu): 

1.  Eu descobri brincadeiras que não conhecia. 

          

 

2. Eu conversei em casa com meus familiares sobre as brincadeiras de que eles gostavam quando 
eram crianças. 

          

 

3. Eu fui criativo e dedicado na elaboração do desenho e do mural sobre brincadeiras indígenas. 

          

 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática. 

1. Assinale o que se pode aprender com as brincadeiras: 

 

 a) o desrespeito.  b) a socializar.  

 

 c) a respeitar o outro.  d) costumes de crianças de outros tempos. 

 

2. Desenhe, no caderno, uma brincadeira ou brinquedo antigo que ainda existe atualmente. 

 

Gabarito das questões 

1. O aluno deve assinalar os itens b, c e d. 

2. O aluno poderá representar: peteca, toloi kunhügü, pião de tucumã, arranca mandioca ou tatu, 
batata quente ou outro brinquedo/brincadeira mencionado na conversa com os familiares solici-
tada na aula 1. 


