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Título: A hora do brincar 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Por meio de brincadeiras, a criança experimenta o mundo e aprende a conviver em sociedade. 

Ao brincar, é possível reconhecer elementos de outras culturas e vivenciar o respeito às regras, para 

que todos possam se divertir e interagir. Nesta sequência, os alunos terão a oportunidade de brincar, 

compartilhar suas experiências e refletir sobre essa prática, presente na cultura de diversos povos. 

Objetivos de aprendizagem  

• Compreender a brincadeira como um elemento da cultura de um povo. 

• Conhecer brincadeiras, dando visibilidade a outras culturas. 

• Identificar diferentes modos de brincar e se divertir. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivência e interações entre pessoas – (EF02HI03) 

Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória. 

Recursos e materiais necessários 

• Folha pautada ou caderno, 

• Giz ou fita adesiva, 

• Lápis grafite, 

• Borracha, 

• Lápis de cor, 

• Folha de papel sulfite. 

 

Desenvolvimento  

Aula 1 – Conversando sobre brincadeiras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda 

Organize as cadeiras da sala de aula numa grande roda, na qual os alunos possam olhar uns 

para os outros. Essa organização do espaço vai contribuir para a discussão. Em seguida, inicie a con-

versa comentando que a proposta da aula será conhecer e conversar sobre as brincadeiras. Nesse 

momento inicial, enfatize ainda que as brincadeiras são parte da cultura de um povo. Pergunte a eles: 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 2º ano 

2º bimestre – Sequência didática 2 

“É possível aprender algo brincando?”. Deixe que respondam e ouça os pontos de vista. Realce que 

muitas brincadeiras são passadas de geração para geração, marcando a cultura de um povo e eviden-

ciando alguns aspectos de sua história. Esclareça que toda brincadeira apresenta regras, que devem 

ser seguidas para que a atividade seja realizada e todos possam se divertir. Estabeleça com eles que 

esta aula será destinada à reflexão sobre o tema, e que em outro momento poderão brincar. 

Após os esclarecimentos iniciais, peça aos alunos que indiquem três brincadeiras de que gos-

tam e uma de que não gostam. Peça-lhes que as anotem no caderno e, depois de todos terminarem, 

solicite a eles que leiam em voz alta, um a um, auxiliando os que apresentarem dificuldade. Durante a 

leitura, anote as respostas na lousa. Depois, oriente-os a explicar por que escolheram as brincadeiras 

(as três preferidas e a de que não gostam).  

Em seguida, peça que olhem as anotações na lousa e identifiquem qual foi a brincadeira pre-

ferida mais recorrente. Pergunte a eles quais os possíveis motivos dessa preferência. O videogame, 

por exemplo, poderia ser escolhido porque utiliza recursos eletrônicos, é dinâmico, oferece variedade 

de jogos temáticos, etc. Repita o mesmo exercício para debater sobre qual brincadeira aparece como 

a que menos gostam. O ioiô, por exemplo, poderia ser escolhido como a brincadeira de que menos se 

gosta porque geralmente se brinca sozinho, não há muitas variações possíveis, entre outras razões. 

Para terminar este primeiro encontro, reforce que existem muitas formas de brincar e de se 

divertir, como foi possível perceber pelas respostas anotadas na lousa. Retome a importância de que 

os alunos respeitem as preferências dos colegas pelas brincadeiras que cada um escolheu. Comente 

também que conhecer novas brincadeiras por meio de outras pessoas pode ser uma experiência cul-

turalmente rica. 

Aula 2 – Corrida do saci 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: inicialmente em roda; depois livres para realizar a brincadeira proposta. 

A proposta desta aula é promover um momento de brincadeira. O brincar é um aspecto cultu-

ral presente nos costumes de diversos povos, além de ser comumente praticado durante a infância. 

Esses dois fatores, o valor cultural das brincadeiras e sua importância para o universo infantil, justifi-

cam a relevância desse momento de interação. 

Para realizar esta atividade, será necessário um espaço amplo para que as crianças possam 

correr. Pode ser uma quadra poliesportiva ou mesmo a sala de aula, desde que as mesas e cadeiras 

sejam retiradas para abrir espaço. Nesse mesmo espaço, organize uma roda de conversa antes de ini-

ciar a brincadeira propriamente. 

Explique aos alunos que eles vão conhecer e participar de brincadeiras comuns para crianças 

de diferentes culturas. Comente que muitas brincadeiras são repassadas por intermédio da oralidade 

e que, por isso, muitas vezes as regras ou as formas de brincar não estão registradas por escrito. Isso 

leva a que sofram influências e alterações, como no caso da primeira brincadeira que conhecerão, que 
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se chama “corrida do saci”. Sua origem remonta aos povos indígenas, mas a forma como é praticada 

hoje é resultado de interferências de outras culturas que conheceram essa brincadeira.  

A brincadeira consiste em correr em um pé só, sem trocar de pé durante a corrida. Pergunte 

aos alunos se eles já conheciam essa brincadeira, se já brincaram, se conhecem alguma outra que é 

parecida, etc. Assim, eles poderão estabelecer relações com brincadeiras de outros tempos e outros 

povos. A próxima etapa será a divisão da turma em grupos de dez alunos, em média. Explique que, 

enquanto uns jogam, os outros devem aguardar até chegar seu momento, observando como os cole-

gas fazem. O objetivo do jogo é atingir a linha de chegada primeiro, respeitando a regra de manter-se 

equilibrado num único pé, sem trocar de pé durante o percurso. 

Para a brincadeira, passe uma fita no chão para identificar onde será dada a largada e onde 

será a chegada. Verifique a distância mais adequada, de acordo com o espaço. Os alunos de cada grupo 

que chegarem mais rápido, seguindo as regras (aguardar atrás da linha; correr com um pé só, sem 

trocar de pé durante o percurso e sem prejudicar ou empurrar os colegas), serão classificados para 

uma disputa final. Explique a eles que esse é um jogo de velocidade e agilidade, mas que existem 

brincadeiras que valorizam outras habilidades. Pessoas com habilidades diferentes podem não ganhar 

neste, mas serem bem-sucedidas em outro tipo de brincadeira. Estimule-os a torcer pelos colegas para 

que a diversão fique mais amistosa. 

Comente que, na próxima aula, conhecerão uma brincadeira diferente, que trabalha outras 

habilidades: o “passa anel”. 

Aula 3 – Passa anel 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: inicialmente em roda; depois livres para realizar a brincadeira proposta. 

Nesta aula, peça aos alunos que se organizem em roda para conversar sobre outra brincadeira, 

o “passa anel”. Pergunte-lhes quem já conhece a brincadeira, se já brincaram, como foi, etc. Comente 

que essa brincadeira foi muito comum na época dos avós e dos pais de algumas crianças. O jogo tra-

balhará uma outra habilidade: a percepção. 

Os alunos deverão permanecer em roda e unir a palma das mãos. Um aluno deve ser sorteado 

para iniciar a rodada. Ele deverá passar as mãos entre as dos colegas, mas só deixará o anel na mão de 

um deles, que não poderá se identificar. Assim que passar por toda a roda, o jogador escolhe uma 

criança para responder à pergunta: “Com quem está o anel?”. Se a criança acertar, será a próxima a 

passar o anel; se errar, quem recebeu o anel é que passará, começando novamente a brincadeira. 

Assim que terminar, peça aos alunos que falem sobre as brincadeiras desenvolvidas nas aulas: 

se são muito diferentes das que eles gostam; o que foi mais interessante; do que não gostaram; se 

imaginam os familiares mais velhos brincando dessa forma. 
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Para saber mais sobre essa brincadeira, acesse o Mapa do Brincar, um projeto que mapeou as 

principais formas de brincar espalhadas pelo Brasil: <http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadei-

ras/diversas/733-passa-anel>. Acesso em: 18 dez. 2017. 

Aula 4 – Desenhando o brincar 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: sentados em suas mesas/carteiras. 

Nesta última aula, como etapa final, os alunos deverão realizar um desenho que represente as 

brincadeiras desenvolvidas nas aulas anteriores (corrida do saci e passa anel). Retome o diálogo, co-

mentando que as brincadeiras nos ajudam a conhecer melhor aspectos culturais de vários povos e que 

muitas delas são passadas de geração para geração. Reforce também a perspectiva de que, indepen-

dentemente da cultura, elas exigem o respeito a regras e devem ser realizadas em momentos apropri-

ados. Depois dessas considerações, disponibilize para os alunos o lápis grafite, borracha, lápis de cor e 

folha de papel sulfite. 

Peça a eles que desenhem a brincadeira de que mais gostaram (corrida do saci ou passa anel), 

mostrando como se brinca. 

Assim que terminarem, exponha os desenhos de forma visível a todos e analise-os conjunta-

mente, para que consigam apreciar os desenhos dos colegas sobre as mesmas brincadeiras. Auxilie-os 

a perceber, por exemplo, os elementos mais comuns na maioria dos desenhos. 

Aferição de aprendizagem  

No processo de aferição de aprendizagem desta sequência didática é importante verificar se 

os alunos conseguem identificar como o momento do brincar pode ser uma ocasião para aprender 

sobre outras culturas e outros tempos. Uma vez que essas questões perpassam as quatro aulas, ob-

serve se os alunos as reconhecem. 

Durante o desenvolvimento da sequência didática é fundamental observar o envolvimento e 

a participação dos alunos nas atividades: levantamento de conhecimentos prévios, discussão, execu-

ção dos jogos e desenho. 
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Sugestão de questões para avaliar o desenvolvimento de algumas habilidades 

enfocadas na sequência didática: 

1. Marque no quadradinho um V, se a frase for verdadeira, ou um F, se for falsa: 

 

 a) Todas as crianças gostam das mesmas brincadeiras. 

 

 b) As crianças de hoje gostam apenas de brincadeiras diferentes da época de seus pais. 

 

 c) Podemos conhecer culturas diferentes com base nas brincadeiras. 

 

2. Qual o nome da brincadeira que tem origem na cultura indígena em que as crianças correm com 
um pé só? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Gabarito das questões 

1. Os alunos devem assinalar: a) F, b) F e c) V. 

2. Corrida do saci. 


