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Título: Brincadeiras do passado 

Duração estimada: 2 a 3 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 2 

Introdução 

Por meio das brincadeiras, desenvolvemos o respeito às regras, a cooperação, a solidariedade, 

a socialização, o trabalho em equipe, o respeito ao próximo, entre outros aspectos importantes para 

a formação geral do aluno. Com as brincadeiras, as crianças aprendem mais sobre si mesmas, ampliam 

relações com outras crianças e com os adultos, formulando hipóteses sobre o mundo que as cerca. 

Esta sequência didática explora brincadeiras de épocas passadas e de diferentes localidades, 

promovendo momentos de trocas entre adultos e crianças e de ampliação do universo cultural.  

Esta sequência didática pretende ainda explorar as etapas de uma pesquisa, desde a 

formulação do problema até a interpretação dos dados coletados.  

Objetivos de aprendizagem 

• Vivenciar a situação de pesquisa fora do universo escolar. 

• Realizar pesquisa sobre o tema “Brincadeiras do passado”. 

• Pesquisar brincadeiras de diferentes épocas e lugares, de forma coletiva e colaborativa 
com os colegas de turma.  

• Construir repertório de brincadeiras representativas de gincanas que contribuam para o 
enriquecimento cultural e o incremento da interação entre os alunos.  

• Organizar e apresentar dados de uma pesquisa em tabela. 

• Organizar e apresentar dados de uma pesquisa em gráficos de colunas. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e 
em gráficos de colunas 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 
dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender 
aspectos da realidade próxima.  

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três 
variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas 
e gráficos de colunas simples. 
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Material necessário 

Caderno, lápis preto, lápis de cor, fita adesiva, cola, régua, papel quadriculado, cartolina 

previamente preparada (com desenho dos eixos e malha quadriculada) e quadradinhos feitos de papel 

colorido (do mesmo tamanho do quadradinho da malha, em 7 cores diferentes, uma para cada 

brincadeira que aparece na tabela). 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Como nossos pais e avós brincavam? 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Organize os alunos em uma roda e convide-os a falar sobre as brincadeiras preferidas de cada um. 
Depois, pergunte se eles acham que as crianças sempre brincaram dessa maneira. Após 
explanarem suas ideias, fale sobre algumas brincadeiras que eram comuns em outras épocas e 
ainda são realizadas atualmente. Faça uma lista na lousa com o nome de algumas delas, por 
exemplo: 

• brincadeiras com boneca de pano; 

• brincadeiras com bolinha de gude; 

• pique esconde; 

• pega-pega; 

• pular corda; 

• pular sela; 

• passa anel. 

2. Peça aos alunos que façam a leitura do nome das brincadeiras e comentem se já brincaram e 
como são as regras, se houver. Questione os alunos: 

• Das brincadeiras apresentadas na lista quais vocês conhecem? 

• Vocês sabem como se brinca de alguma dessas brincadeiras? 

• Será que alguma delas fez parte da infância dos seus pais, avós ou outros familiares? 

• Vocês conhecem alguma história sobre essas brincadeiras? 

Estimule os alunos a refletir sobre as questões e a se expressar. Ouça as histórias que eles 

conhecem sobre as brincadeiras listadas. Em seguida, solicite a eles que complementem a lista com 

aquelas que ainda não foram mencionadas, como amarelinha, coelhinho na toca, entre outras. 

3. Proponha aos alunos uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas comuns na infância dos pais, 
dos avós ou de outros familiares mais velhos. 
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Etapa 2: Preparando a pesquisa: elaboração de um questionário 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Retome a proposta de realização de uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas comuns na 
infância dos pais, dos avós ou de outros familiares mais velhos. Após a discussão inicial, converse 
com os alunos sobre as etapas do planejamento. Nessa etapa, sugira a elaboração das questões 
de acordo com a informação que se quer obter. Para isso, peça aos alunos que se baseiem na lista 
de brincadeiras realizada na primeira atividade. Questione, por exemplo: 

• O que queremos saber com essa pesquisa? 

• Que perguntas podemos fazer na pesquisa? 

2. Faça um levantamento das perguntas que os alunos formularem. Ouça as sugestões e compartilhe 
as ideias. Uma das perguntas frequentes nesse tipo de pesquisa é: Qual era sua brincadeira 
preferida quando criança?. 

Além da definição da questão principal, os alunos podem investigar a maneira como os pais e 

os avós brincavam. Apesar de essa informação não fazer parte dos dados que serão tabulados, ela 

enriquecerá o trabalho, estimulando as crianças a interagir com os adultos da família. 

3. Proponha a elaboração de um questionário que contenha as perguntas que serão feitas, 
considerando também o nome e a idade do entrevistado, conforme sugerido abaixo. 

 

Nome do entrevistado: ______________________________________________ 

Idade: __________________________ 

Qual era sua brincadeira preferida quando criança? ________________________ 

Explique como era essa brincadeira. (Registro oral.)  

4. Oriente os alunos para que façam a entrevista em casa com um adulto da família e anotem as 
respostas na ficha. Combine com a turma a data de retorno. 
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Etapa 3: Tabulação e apresentação dos dados da pesquisa 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: coletiva (cada aluno em sua carteira) 

1. Convide os alunos a apresentar, cada um, as respostas obtidas no questionário e contar como foi 
a experiência da pesquisa. Questione-os: 

• A entrevista foi fácil ou difícil de realizar? 

• Você se surpreendeu com as respostas? 

• Você ouviu alguma história curiosa sobre as brincadeiras? 

2. Com os alunos, faça uma lista na lousa das brincadeiras mencionadas no questionário. Em seguida, 
formule as questões: 

• Quantos adultos responderam amarelinha como brincadeira preferida? 

• Como podemos organizar as respostas para saber quantos adultos preferiram cada 
brincadeira?  

Esses questionamentos e intervenções têm o objetivo de chamar a atenção para formas de 

organização e apresentação dos dados da pesquisa. Nesta sequência didática, vamos explorar a tabela 

e o gráfico de colunas.  

3. Organize, com os alunos, uma tabela que indique o nome da brincadeira e a quantidade de adultos 
que a escolheu. Caso os alunos apresentem muitas, é possível colocar, na tabela, o nome das mais 
votadas e categorizar algumas como “Outras brincadeiras”. Veja um exemplo: 

 

Brincadeiras preferidas pelos adultos quando eram crianças 

Brincadeira 
Representação da quantidade 

(tracinhos) 
Quantidade total 

Amarelinha IIII I   6 

Pular corda   

Passa anel   

Pique esconde   

Cinco marias   

Outras brincadeiras   

Fonte: Adultos das famílias dos alunos 2º ano A (dados fictícios). 

4. Ao término da construção da tabela, peça aos alunos que falem sobre os resultados obtidos. 
Algumas perguntas podem ser feitas: 

• Quantas pessoas preferiram amarelinha?  
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• Qual foi a brincadeira mais votada? 

• Qual foi a brincadeira menos votada? 

• Quantos adultos participaram dessa pesquisa? 

Os alunos podem receber uma tabela em branco para completarem individualmente e colarem 

no caderno. 

Etapa 4: Construção de um gráfico de colunas 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Retome a tabela construída na etapa anterior e convide os alunos para, com base nela, construir 
um gráfico de colunas. O título do gráfico deve ser o mesmo da tabela: “Brincadeiras preferidas 
pelos adultos quando eram crianças”. 

Providencie uma cartolina ou uma folha de papel pardo e trace os eixos, horizontal e vertical. 

Preencha o eixo horizontal com o nome das brincadeiras e o eixo vertical com números que indicarão 

os votos de cada brincadeira. 

Explique aos alunos que serão distribuídos cartões de papel de cores diferentes para 

representar os votos de cada uma das brincadeiras. 

Combine com os alunos qual cor cada brincadeira poderá representar. Distribua os cartões 

coloridos e organize a construção do gráfico, conforme os números obtidos na tabela. 

Veja um exemplo: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: Adultos das famílias dos alunos do 2º ano A (dados fictícios). 
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2. Após a construção do gráfico, estimule os alunos a chegar a conclusões com base nos resultados. 
Alguns questionamentos podem ser feitos, como: 

• Quantas pessoas escolheram a brincadeira mais votada? 

• Quantas pessoas escolheram a brincadeira menos votada? 

• Que brincadeiras receberam a mesma quantidade de votos? 

3. Para registro individual, distribua para cada aluno uma folha de papel quadriculado com os eixos 
do gráfico já desenhados. Os alunos devem construir o gráfico usando lápis de cor. Eles podem 
levar o gráfico para casa e mostrar ao participante da pesquisa. 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Além do registro das aprendizagens dos alunos, no decorrer de toda a sequência, propomos a 

interpretação de um gráfico sobre a preferência das brincadeiras dos alunos de uma turma de 2º ano.  

Questão 

1. O gráfico abaixo mostra as brincadeiras preferidas dos alunos de uma turma de 2º ano da escola 
de Luciano. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Alunos do 2º ano A (dados fictícios). 
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Observando o gráfico, responda: 

a) Quantos alunos escolheram pique esconde como brincadeira preferida? 

b) Qual foi a brincadeira menos votada? 

c) Quantos alunos preferem brincar de adoleta? 

d) Quantos alunos participaram da pesquisa? 

e) Quais brincadeiras você acha que podem ter sido classificadas como “outras brincadeiras”? 

Gabarito 

a) 3 

b) Adoleta. 

c) 2 

d) 23 alunos. 


