
JOGOS E BRINCADEIRAS – 3º ANO 

 

1. Contextualização de jogos Paraolímpicos: 

O acesso aos direitos humanos é garantido por lei às pessoas com 

deficiência, porém elas enfrentam muitas dificuldades. Por exemplo, escada e 

meio fio são obstáculos complicados para a locomoção de pessoas que usam 

cadeiras de rodas e nem todos os locais possuem rampas de acesso para 

facilitar essa movimentação.  

Em relação ao esporte, é preciso fazer adaptações, para que possam 

praticar sem sofrer discriminações e sejam incluídas. As Paraolimpíadas 

garantem essas adequações, é uma competição mundial com diversas 

modalidades esportivas, praticadas por atletas com deficiência.  

Fazem parte desse evento, o atletismo, badminton, basquetebol, bocha, 

canoagem, ciclismo, hipismo, esgrima, futebol de 5, futebol de 7, goalball, 

halterofilismo, judô, natação, vela, rúgbi, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro 

esportivo, tiro com arco, triatlo e o voleibol. 1   

Os atletas paraolímpicos brasileiros fazem bonito. Já conquistaram para 

o nosso país 301 medalhas, sendo 87 de ouro, 112 de prata e 102 de bronze! 

 

2. Vivência prática: 

Um dos esportes da Paraolimpíada é o futebol de 5, adaptado para atletas 

com deficiência visual, onde apenas o goleiro enxerga. Os jogadores utilizam 

uma venda nos olhos e dentro da bola tem uma espécie de “sino” chamado 

guizo, para orientá-los. Também faz parte do jogo o chamador, que fica atrás do 

gol auxiliando na direção do chute. Destacar que a Seleção Brasileira foi a 

campeã de todas as edições dos jogos Paraolímpicos, desde a estreia da 

modalidade em 2004 e disponibilizar imagens dessas conquistas.  

 
1 Exemplificar os esportes Paraolímpicos com o pictograma ou outras imagens. 



Sugestão: com os olhos vendados, o estudante terá que adivinhar por 

meio do toque2, os objetos dispostos no chão. Inverter as posições, a criança irá 

vendar o outro participante e escolher outros objetos para a brincadeira.  

 

3. Reflexões sobre a prática e sistematização dos saberes: 

Qual dos sentidos foi utilizado para descobrir os objetos?  

Expressar o que sentiu durante as atividades em que ficou sem conseguir 

enxergar, por meio de desenho ou escrita. 

Propor outras experiências com a utilização da venda, como ouvir 

músicas, dançar, assistir, realizar atividades do dia a dia, entre outras. E 

perceber as dificuldades que as pessoas com deficiência visual passam.  

 

JOGOS E BRINCADEIRAS – 4º ANO 

 

1. Contextualização sobre o direito ao esporte:  

Reflexões sobre o artigo 4°do Estatuto da Criança e do Adolescente: “é 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito ao esporte”. 

Ressaltar que apesar da lei, as oportunidades não são as mesmas para todas 

as pessoas. Questionamento aos estudantes, com perguntas relacionadas ao 

tema, sugestões: 

Como agora, o indicado é ficar em casa, antes da pandemia você...Tinha 

incentivos da sua família para praticar esportes, de que maneira? Em que locais 

tinha oportunidades seguras e gratuítas de realizar atividades esportivas no 

bairro onde mora? Praticava algum esporte na escola, quais e em que 

momentos? Será que todas as pessoas têm o seu direito garantido de praticar 

esportes? 

 
2 Mãos, pés, costas, etc. 



2. Vivência prática: 

O Atletismo é um esporte composto por diversas modalidades 

classificadas em: corridas, saltos, lançamentos e arremessos.  

Vivenciando os privilégios com a corrida vai e vem: como demonstrado no 

esquema a seguir, determine uma linha de partida e posicione bolinhas feitas 

com papel, à frente dos jogadores. A posição 1 terá cinco bolinhas, a posição 

2 terá quatro bolinhas e a posição 3 terá três bolinhas.  

 

           POSIÇÃO 1                POSIÇÃO 2                      POSIÇÃO 3 

         LINHA DE PARTIDA 

 

 

 

 

 

Convide uma ou mais pessoas da sua casa para participarem dessa 

corrida. Sorteie a posição dos jogadores e se coloquem nas suas respectivas 

marcas. Ao sinal de largada, todos os competidores deverão correr até as 

bolinhas e trazê-las para a linha de partida, permitido apenas uma bolinha 

por vez. Vence o jogo, quem colocar todas as suas bolinhas na linha de 

partida primeiro.  

 

3. Reflexões sobre a prática e sistematização dos saberes: 

Quem realizou a brincadeira com você? Essa corrida foi justa e igual para 

todos os participantes?  

Repita essa atividade com diferentes regras. Escreva a nova maneira de 

jogar realizada e conte o que foi modificado e por qual motivo. 

 



JOGOS E BRINCADEIRAS – 5º ANO 

 

1. Contextualização sobre a África: 

“O esporte tem o poder de transformar o mundo. Tem o poder de inspirar. 

Tem o poder de unir as pessoas, de um modo que poucas coisas podem fazer.” 

Nelson Mandela, 2000. 

Antes de iniciar as propostas, instigo os docentes a refletirem sobre a 

aplicabilidade da Lei 10.639/2003 em suas práticas. A referida Lei, torna 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. No 

âmbito de todo o currículo escolar e em todo o território nacional.   

Expor brevemente os seis continentes. Demonstrar a localização do Brasil 

e do continente Africano, bem como as suas características. Ressaltar que 

durante o período de escravização, muitos foram trazidos ao Brasil e por isso 

somos herdeiros da Cultura Africana. 

A África tem uma grande diversidade. É o segundo maior continente do 

mundo, com mais de 50 países, um deles é o Egito, considerado o berço da 

humanidade. No continente africano, se encontra o maior deserto quente do 

planeta, que é o Saara e lá também está o segundo maior rio do mundo, o Nilo. 

Possui cidades super tecnológicas e tribos rudimentares, com grandes riquezas 

culturais. Sugestão: interdisciplinaridade com História e Geografia, para expor 

esses elementos. 

Relacionar o rúgbi com Nelson Mandela, um símbolo da resistência e da 

luta do povo negro. Apresentá-lo por meio da história do livro Madiba, o menino 

africano3, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zglO_ZGf61s. Caso 

essa opção não seja viável, será necessário o resumo da história em forma de 

texto: 

 

 
3 Alarcao, R.; Barbosa, R. A. Madiba, o menino africano. Cortez, 2011.  



Como advogado, Nelson Mandela lutou contra o apartheid em 1948. Um 

sistema de segregação racial, que separava negros e brancos para a utilização 

de banheiros, transportes públicos, ruas, lojas, praias, escolas, estádios, entre 

outros.  

Mandela liderou passeatas, greves e protestos em busca da liberdade e da 

garantia dos direitos civis do povo negro. Foi preso e condenado por isso, 

acusado de traição pelo governo racista da época.  

Em 1990 foi libertado, devido à pressão que pessoas do mundo inteiro 

fizeram para soltá-lo. Mesmo depois de 27 anos preso, saiu sem sentimento de 

vingança e continuou lutando por seus objetivos e seus ideais. 

Em 1994 foi eleito o primeiro Presidente negro da África do Sul e viu no 

esporte um modo de unir o seu povo. O rúgbi é um dos esportes mais praticados 

em seu país. E foi na seleção dessa modalidade que Mandela investiu, sendo a 

campeã Mundial em 1995. Uma grande conquista4! A história desse título é 

retratada no filme “Invictus”. 

 

2. Vivência prática:  

O rúgbi é praticado por duas equipes de 15 jogadores e o jogo é disputado 

em 2 tempos de 40 minutos. O campo é de grama e tem duas traves em formato 

de H, onde os jogadores podem fazer pontos, chutando a bola e fazendo com 

que ela passe no meio dessas traves. É permitido correr com a bola nas mãos, 

mas só pode passá-la lateralmente ou para trás, o passe à frente é considerado 

infração. Apresentar figuras do campo e do jogo. 

Disponibilizar imagens da bola de rúbgi e detalhar o passo-a-passo da 

confecção da mesma, feita com material alternativo (jornais, folhas de revista, 

papéis velhos, etc). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PiLPJVDZzSc.  

Propor e explicar a prática do passe lateral no rúgbi, utilizando um balde 

como alvo, simulando o parceiro de equipe que irá receber a bola ou jogar com 

alguém da sua casa. 

 
4 Disponibilizar imagens. 

https://www.youtube.com/watch?v=PiLPJVDZzSc


3. Reflexões sobre a prática e sistematização dos saberes: 

Além do rúgbi, quais esportes você imagina serem os mais praticados na   

África do Sul?  

 

PROPOSTA PARA UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

 

1. Contextualização sobre as Olimpíadas: 

Nos primóridos das Olimpíadas, o esporte era só para brancos e ricos, 

exclusivo da classe dominante.5 O profissionalismo era proibido, quem 

recebesse dinheiro para a prática de alguma modalidade não podia participar 

do evento. Sendo assim, os cidadãos mais pobres e os negros não podiam 

se dar ao luxo de dedicação à prática. 

Aos poucos, grandes nomes do esporte  foram responsáveis por inciarem 

as mudanças nessa história6:   

JOHN TAYLOR – o primeiro negro a ser campeão olímpico em 1908, na 

corrida de revezamento 4x400 metros. 

ALICE COACHMAN – primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro 

olímpica em 1948, com um recorde no salto em altura. 

ABEBE BIKILA – campeão olímpico na maratona de 1960. 

Demonstrar com imagens, as consquistas de atletas negros com 

destaques mundiais no esporte. Como Simone Manuel, Usain Bolt, Gabrielle 

Douglas, Simone Biles, Kobe Bryant, Serena Willians, Michael Jordan, entre 

outros. 

 

 

 
5 Fonte: https://www.olimpiadatododia.com.br/curiosidades-olimpicas/242861-negros-nos-jogos-
olimpicos/ 
6 Exemplificar com imagens. 



2. Vivência prática:  

 A corrida de revezamento é realizada por uma equipe de quatro atletas. 

São quatro etapas e em cada uma delas, um jogador deve passar o bastão ao 

outro. Existem duas provas dessa modalidade: 4x100 na qual cada competidor 

corre 100 metros, para poder passar o bastão ao próximo e assim por diante. A 

outra prova é 4x400, onde o corredor entrega o bastão após percorrer 400 

metros.  

 Corrida de revezamento invertida. Nessa atividade, iremos inverter as 

quantidades: em vez de quatro atletas e um bastão, teremos um corredor e 

quatro bastões. Providencie 4 lápis de cores diferentes, que serão os bastões. 

Distribuí-los lado a lado à frente da linha de partida, como demonstrado no 

esquema a seguir.  

LINHA DE PARTIDA 

 

 

 

 O objetivo do jogo é colocar todos os bastões na linha de partida, pegando 

um de cada vez. Realizar o mais rápido que conseguir, em busca de diminuir o 

tempo nas repetições, mas sempre com respeito aos limites corporais. É possível 

cronometrar a corrida e tentar superar os resultados ou desafiar alguém de casa 

para participar. 

 

3. Reflexões sobre a prática e sistematização dos saberes: Algum atleta é  

inspirador para você? Por qual motivo? 


