
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 5° ano.

Componente Curricular: Educação Física

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular,

presentes no contexto comunitário e regional.

Habilidades:

(GO-EF05EF01) Vivenciar e analisar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do Brasil

e do mundo, de diferentes características, principalmente as cooperativas, contemplando os de

matrizes indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a importância deles no

patrimônio histórico-cultural;

(GO-EF05EF16) Projetar e construir materiais que sirvam de suporte para o jogo e brincadeira

comparando essas produções e suas possibilidades de uso frente aos brinquedos industrializados.

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar.

Na aula passada aprendemos um pouco sobre nossas raízes, nossa cultura. É importante

sabermos de onde viemos para entender nossos hábitos, costumes, identidade e pertencimento. Nas

atividades de hoje iremos vivenciar mais brincadeiras indígenas, o que acham? Lembram-se que

construímos uma peteca?  Hoje precisaremos de mais uma, vamos lá?

Fonte: http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/brincadeiras-indigenas.html acesso em: 04/02/2021

http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/brincadeiras-indigenas.html


ATIVIDADE 1 - Você lembra como se faz uma peteca? Se sim, ótimo. Se não lembra, vamos

recordar:

Com a ajuda de um adulto vamos fazer uma peteca em casa usando poucos materiais;

precisaremos de sacola plástica, um pedaço de papel (jornal, revista, folhas de caderno, etc.) e

uma tesoura. Começamos cortando as alças, o fundo e as laterais da sacola plástica, agora

pegamos umas 3 folhas de papel e amassamos para virar uma bolinha, mas com a parte de baixo

reta, como a palma da mão para ser a base da peteca e então colocamos no meio das duas partes

da sacola plástica e a cobrimos formando a parte de cima da peteca e amarramos o corpo da

peteca com uma das alças da sacola plástica.

Exemplo da construção da peteca abaixo:

fonte: Coletivo de práticas corporais e natureza IPEARTES/SEDUC-GO

Videoaula de como fazer sua peteca: https://www.youtube.com/watch?v=DIwylF8oGaw

ATIVIDADE 2 - (MANGÁ TOBDAÉ) é uma brincadeira indígena feita com várias petecas; ela tem

semelhança com a nossa “queimada”, você se lembra? Vamos jogar da seguinte forma :

https://www.youtube.com/watch?v=DIwylF8oGaw


1- Precisamos de no mínimo dois participantes, cada um com sua peteca;

2- Escolha um lugar seguro em casa ou quintal para jogar peteca;

3- Vamos marcar uma linha central dividindo os lados;

4- Agora o objetivo é lançar a peteca para o outro lado tentando acertar a outra pessoa e ao mesmo

tempo tentar não ser atingida por ela;

5- Quem for atingido pode falar alguma palavra da nossa cultura, que tenha origem indígena. Sabe de

alguma? Se puder, pergunte a alguém da sua casa ou faça uma pesquisa, sempre com a ajuda de um

adulto.

Fonte:http://www.terrabrasileira.com.br/folclore/i29-jpete.html acesso em: 15/02/2020.

ATIVIDADE 3 - Agora que brincamos muito, tente, no espaço abaixo, relatar como foi a brincadeira de

hoje. Foi fácil fazer outra peteca? A brincadeira foi divertida? Quais os nomes de origem indígena de

que você consegue lembrar-se ou aprendeu hoje? Lembrando que todas elas fazem parte do nosso

patrimônio histórico-cultural. Escreva no espaço abaixo e compartilhe com seus colegas e

professor(a).

SUGESTÃO BRINCANTE: Agora que você já fez a peteca, pode convidar mais pessoas de casa para

jogar com você.

Até a próxima atividade pessoal!!

http://www.terrabrasileira.com.br/folclore/i29-jpete.html

