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Título: O lazer indígena 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A finalidade desta sequência didática é levar o aluno a reconhecer a importância do lazer pa-

ra os grupos humanos, com destaque para os povos indígenas. Ao conhecer tradições indígenas, o 

aluno pode passar a compreender e respeitar a diversidade cultural existente no país. 

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer a importância do lazer para as pessoas.   

• Identificar atividades de lazer nos grupos indígenas.  

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade: os desa-

fios sociais, culturais e ambientais da cidade em que se vive – (EF03HI03) Identificar e comparar 

pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a 

condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 

culturas africanas, indígenas e de migrantes.   

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou quadro e caneta); 

• Lápis preto n.2; 

• Caderno para anotação;  

• Canetas hidrocor; 

• Tesoura sem ponta; 

• Cola; 

• Jornais e revistas para recorte;  

• Papel kraft e folhas de papel sulfite no formato A3.  
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Desenvolvimento  

Aula 1 – O que é lazer? 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de três a quatro integrantes. 

No início da aula, peça aos estudantes para se organizarem em grupos de três a quatro inte-

grantes. Consulte um dicionário e escreva na lousa a definição apresentada para a palavra “lazer”. 

Leia a definição escrita no quadro e peça-lhes que citem exemplos de formas de lazer. Registre na 

lousa os exemplos que fornecerem. Na sequência, registre também na lousa três perguntas: 

1. Quais são as formas de lazer mais comuns na cidade?  

2. Quando e onde você vivencia momentos de lazer com seus familiares?  

3. Por que o lazer é importante?  

Incentive os membros do grupo a conversarem sobre as perguntas e peça que cada aluno re-

gistre em seu caderno as respostas. Destine no máximo 10 minutos para esse registro. Em seguida, 

entregue a cada grupo jornais e revistas para recorte. Cada grupo deve encontrar pelo menos quatro 

imagens que representem momentos de lazer. Em seguida, separe o papel kraft para ser utilizado 

para elaboração de um cartaz com o tema “lazer” e oriente cada grupo a colar nele as imagens 

pesquisadas. É importante que apenas um grupo cole suas imagens por vez.  

Aula 2 – Muitas formas de lazer 

Duração:  40 minutos. 

Organização dos alunos: em semicírculo.  

Antes do início dessa aula, realize uma pesquisa prévia sobre jogos e brincadeiras indígenas. 

Se possível, acesse páginas na internet dedicadas às culturas indígenas e selecione uma ou duas 

brincadeiras indígenas para apresentar para os alunos. Sugere-se consultar informações do Instituto 

Socioambiental (disponível em: <https://mirim.org/como-vivem/brincadeiras>. Acesso em: 9 jan. 

2018).  

Inicie a aula com os alunos organizados em semicírculo e retome com a turma as conversas 

sobre o lazer realizadas na aula anterior. Fale dos espaços, materiais e pessoas com as quais convi-

vemos nesses momentos. A seguir, apresente-lhes uma ou duas brincadeiras indígenas e proponha 

algumas perguntas: Em que espaço são realizadas? Que materiais são utilizados? 

 Chame a atenção da turma para o uso de elementos da natureza nas brincadeiras e nos 

brinquedos indigenas, como piões e petecas. Em seguida, promova uma votação para a escolha de 

uma brincadeira indígena a ser realizada na próxima aula. 
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Previna-se quanto aos recursos necessários para a execução da brincadeira. Se for uma brin-

cadeira agitada, com corrida ou muito movimento, será preciso ir até uma área livre da escola, como 

pátio ou quadra, para que os estudantes tenham mais mobilidade; caso seja a confecção de um 

brinquedo, pense nos materiais a serem utilizados.  

Aula 3 – O lazer na prática 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo.  

Organize os materiais e o espaço necessários para a atividade de acordo com a brincadeira 

escolhida pelos alunos. Permita que eles brinquem durante e a aula e nos 10 minutos finais peça-lhes 

que se organizem em um círculo para conversar sobre a atividade. Pergunte-lhes que semelhanças e 

diferenças eles identificam entre brincadeiras indígenas e brincadeiras típicas das cidades e procure 

destacar a relação entre as brincadeiras e brinquedos indígenas e o uso da terra habitada. 

Aferição de aprendizagem  

É importante verificar se os educandos compreenderam que os momentos de lazer existem 

em diferentes culturas. O envolvimento deles nas atividades propostas pode ser fundamental para 

um bom entendimento da importância do lazer para o bem-estar das pessoas, bem como para o 

reconhecimento da diversidade de formas de alcançar esse bem-estar. Além disso, a realização de 

uma brincadeira em grupo é um momento importante para avaliar o comportamento individual e 

coletivo dos alunos.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir de maneira correta. 

Os materiais usados para a confecção de brinquedos indígenas são: 

a) comprados em lojas. 

b) produzidos em fábricas. 

c) trocados por alimentos.   

d) retirados da natureza.  

2. Assinale as alternativas corretas. 

a) Atividades de lazer são praticadas apenas por povos indígenas.  

b) Os jogos e brincadeiras indígenas são todos iguais. 

c) Há jogos e brincadeiras diferentes entre as comunidades indígenas. 

d) Atividades de lazer são praticadas na cidade e também nas terras indígenas. 
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Gabarito das questões 

1. d) retirados da natureza.  

2. c) Há jogos e brincadeiras diferentes entre as comunidades indígenas. 

d) Atividades de lazer são praticadas na cidade e também nas terras indígenas. 


