GUIA DE ATIVIDADES DA
HORA DO BRINCAR
ROTEIRO DO PROFESSOR

Autor | VOLNEY GUARANHA

LAB

GUIA DE ATIVIDADES DA
HORA DO BRINCAR
ROTEIRO DO PROFESSOR

Autor | VOLNEY GUARANHA

LAB

Conforme a Lei 9.610/98, é proibida a reprodução total, parcial ou divulgação comercial deste conteúdo sem prévia autorização da Associação Gaia+.

Catalogação na Publicação (CIP)

G914

Guaranha, Volney
Guia de atividades da Hora do Brincar / Volney
Guaranha. - Curitiba : Vooinho, 2019.
138 p.
ISBN 978-85-92824-17-4
1. Educação de crianças 2. Brincadeiras 3. Jogos
infantis I. Título
CDD: 371.397

Bibliotecária responsável: Cleide A. Fernandes CRB6/2334

Autor: Volney Guaranha
Diagramação: Márcia Sayuri Morinaga
Revisão: Eduardo dos Santos Pacífico e Raquel Benchimol

SUMÁRIO
PARTE 1 ......................................................................................... 5
1.1. APRESENTAÇÃO ............................................................................... 5
1.2. BRINCAR É COISA SÉRIA ............................................................. 6
1.3. OS VALORES NO DIA A DIA........................................................ 8
1.4. HABILIDADES A SEREM TRABALHADAS............................ 9
1.5. ITINERÁRIO ANUAL......................................................................... 11
1.6. OBJETIVOS DAS ESCALAS........................................................ 13
1.6.1. 1ª ESCALA .................................................................................. 16
1.6.2 2ª ESCALA ................................................................................. 17
1.6.3 3ª ESCALA ................................................................................. 18
1.6.4 4ª ESCALA ................................................................................ 19
PARTE 2 - ATIVIDADES.............................................................. 21
2.1 ATIVIDADES DA 1ª ESCALA ........................................................ 21
2.2. ATIVIDADES DA 2ª ESCALA ................................................... 47
2.3. ATIVIDADES DA 3ª ESCALA ................................................... 67
2.4. ATIVIDADES DA 4ª ESCALA ................................................... 89
PARTE 3 ...................................................................................... 113
3. APÊNDICE ............................................................................................ 113
PARTE 4 ..................................................................................... 119
4.1. REPERTÓRIO EXTRA DE BRINCADEIRAS E JOGOS .. 119
PARTE 5 ..................................................................................... 135
5.1. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................ 135

Parte 1
1.1. APRESENTAÇÃO
Caro(a) professor(a),
É uma satisfação ter você com a Gaia+.
Nossa equipe é diferenciada pelo envolvimento e pela paixão em todas as ações. Trabalhamos com afinco e dedicação
pois acreditamos no poder da educação na transformação do
mundo. Somos uma organização não governamental que tem
como missão “Possibilitar que as pessoas atinjam o máximo de
suas potencialidades por meio da educação e da integração
entre corpo e mente para construírem um mundo melhor”.
Visamos contribuir com a formação integral de crianças,
adolescentes e jovens por meio de uma proposta de educação
complementar, com a qual buscamos desenvolver uma sociedade sustentável, fraterna e feliz. Prezamos por um ambiente
alegre, inovador, contagiante e divertido. Promovemos atividades em que o brincar e o aprender se misturam, e o pensar é
constantemente estimulado.
Nossas ferramentas na Oficina Hora do Brincar estão voltadas para os interesses culturais do lazer, bem como seus inte5

resses físicos, manuais, artísticos, intelectuais, sociais e virtuais.
Temos como meta fazer com que o aluno se sinta acolhido por
uma proposta de brincadeiras e jogos, onde entenda que o ser
humano também se constrói através das manifestações da ludicidade e do direito à brincadeira e à diversão. Nossos estudantes devem estar sempre estimulados a vir às aulas e com o
interesse de querer mais, sabendo que aprenderão brincando.
Temos um belo e nobre trabalho à nossa frente. Embarque
nessa aventura e vamos juntos!

1.2. BRINCAR É COISA SÉRIA
Vivemos em um mundo de pessoas perdidas. Perdidas de si
mesmas. Não porque tenham se perdido, mas porque nunca se
acharam. Felizmente, já existem pessoas preocupadas com os
direitos das crianças, porque elas continuam sendo desrespeitadas na sua condição de seres humanos em desenvolvimento.
Brincar é uma atividade voluntária e muito prazerosa, acessível a todo ser humano, de qualquer idade, classe social ou
condição econômica. Brincando, a criança desenvolve suas
potencialidades; aprende fazendo, sem medo de errar; desenvolve a sociabilidade; nutre a sua vida interior, relacionando-se
com o mundo e através do mundo mágico do “faz de conta”;
explora seus próprios limites.
Nem tudo é perfeito. Existem crianças que ainda são podadas de brincar porque: precisam estudar e conseguir notas
altas; são tratadas como adultos; não têm com o que brincar;
não podem atrapalhar os adultos, os quais estão cada vez mais
preocupados com seus afazeres e sem perceber questionam
a postura de uma criança ao dizer “Brinca direito, menina(o)”.
Será que estão preocupados com seus próprios interesses ou
realmente não entendem a necessidade do brincar?

Declaração dos Direitos da Criança
1º Princípio – Todas as crianças são credoras destes direitos,
sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social
ou nacionalidade, quer sua ou de sua família.
2º Princípio – A criança tem o direito de ser compreendida e
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protegida, e devem ter oportunidades para seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e
normal e em condições de liberdade e dignidade. As leis devem
levar em conta os melhores interesses da criança.
3º Princípio – Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade.
4º Princípio – A criança tem direito a crescer e criar-se com
saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica
adequada, e à mãe devem ser proporcionados cuidados e proteção especiais, incluindo cuidados médicos antes e depois do
parto.
5º Princípio – A criança incapacitada física ou mentalmente
tem direito à educação e cuidados especiais.
6º Princípio – A criança tem direito ao amor e à compreensão,
e deve crescer, sempre que possível, sob a proteção dos pais,
num ambiente de afeto e de segurança moral e material para
desenvolver a sua personalidade. A sociedade e as autoridades
públicas devem propiciar cuidados especiais às crianças sem
família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas.
7º Princípio – A criança tem direito à educação, para desenvolver as suas aptidões, sua capacidade para emitir juízo, seus
sentimentos, e seu senso de responsabilidade moral e social.
Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os
responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla
oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos
mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito.
8º Princípio – A criança, em quaisquer circunstâncias, deve estar entre os primeiros a receber proteção e socorro.
9º Princípio – A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade e exploração. Não
deve trabalhar quando isto atrapalhar a sua educação, o seu
desenvolvimento e a sua saúde mental ou moral.
10 º Princípio – A criança deve ser criada num ambiente de
compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz
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e de fraternidade universal e em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes.
Disponível em: http://www.portaldafamilia.org/datas/criancas/
direitosdacrianca.shtml, acessado em abril de 2019.

Brincar não tem idade, e as pessoas estão se esquecendo da
importância desse fato. Não há local determinado para brincar.
Em qualquer espaço físico você pode ter acesso à brincadeira como forma lúdica, individualmente ou em grupos. Por esse
motivo, com este material visamos que haja um momento de
brincadeira na vida do sujeito, em que as atividades, ora dirigidas, ora livres, farão com que as crianças aprendam brincando.

1.3. OS VALORES NO DIA A DIA
Por meio de atividades diferenciadas, que estimulem a participação, o interesse, a curiosidade e a vontade de aprender,
oferecemos aos participantes uma proposta inovadora de ensino. Queremos que nossos educandos tenham sucesso escolar e
ampliem os conhecimentos e os valores trabalhados no projeto
para os diversos aspectos da sua vida.
Nesse sentido, seu papel é fundamental, professor(a), pois é
você que terá contato com os educandos. É o seu olhar cuidadoso e sensível que permitirá diagnosticar as potencialidades
dos educandos e as dificuldades que eles possam ter. Serão
suas avaliações diárias do desenvolvimento das atividades que
permitirão verificar se os objetivos estão sendo atingidos.
Nossos valores são:
• Pratique a gratidão
• Sorria e faça sorrir
• Vá além e surpreenda
• Viva com garra
• Comunique-se sincera e honestamente
• Crie valor, gere resultado
• Simplifique, faça mais com menos
8

• Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe
• Espalhe gentileza, engrandeça as relações
• Celebre
Como parte do time Gaia+, é fundamental que todo o trabalho seja orientado pelos valores. Esses valores devem nortear
desde as ações no dia a dia com os educandos até o planejamento do trabalho. Os valores deverão ser apresentados aos
educandos e incorporados com naturalidade à rotina.
Pensemos nos valores. Pratique a gratidão: incentive os estudantes a agradecer quando algo for feito. Sorria e faça sorrir:
transforme esse valor em um lema das aulas, criando um clima favorável à aprendizagem. Vá além e surpreenda: incentive
que sejam criativos e proativos. Viva com garra: na vida é necessário ser persistente, mesmo diante das dificuldades (como
na resolução de problemas difíceis). Comunique-se sincera e
honestamente: promova diálogos com os educandos e entre
eles, minimizando problemas relacionados à falta de comunicação. Crie valor, gere resultado: ressalte a importância de
agregar mais valor, e, consequentemente, atingir melhores resultados. Simplifique, faça mais com menos: reforce que com
criatividade e confiança os caminhos aparecem. Fortaleça o
grupo, unidos vamos mais longe: demonstre que a cooperação é sempre melhor para o grupo e que se aprende muito com
o outro. Espalhe gentileza, engrandeça as relações: incentive
ações gentis e demonstre que “gentileza gera gentileza”. Por
fim, Celebre: incentive a felicidade por cada conquista, por menor que ela seja!
É nossa missão fazer esses valores florescerem em todos os
educandos!

1.4. HABILIDADES A SEREM TRABALHADAS
Professor(a), para facilitar a divisão das atividades, dividimos o ano em 4 bimestres, aqui chamados de escalas. Cada
escala possui 8 semanas. Propomos três aulas de Oficina Hora
do Brincar com cada turma por semana e apresentamos 24 aulas em cada escala (24 horas/escala). Nos primeiros encontros
do ano, sugerimos que você se apresente aos educandos e aju9

de-os também a se conhecer, o que chamamos de integração.
Quem são vocês? O que gostam de fazer? De onde vêm? O que
esperam das atividades? Nos próximos encontros, elaboramos
as atividades a serem trabalhadas aula a aula. Condicionar o
aluno a ter momento de reflexão após as atividades propostas
é a chave do sucesso para a construção do sujeito.
Temos como objetivos específicos da oficina promover habilidades a fim de se atingir uma alta performance na vida por
meio do corpo, por meio da realização de oficinas voltadas ao
desenvolvimento corporal, mental e emocional, a fim de buscar
desenvolver movimentos lúdicos e desafiadores com estas habilidades e competências:
• Concentração
• Foco
• Jogo de cintura
• Maleabilidade
• Equilíbrio
• Coordenação motora
• Ampliação do campo de visão
• Precisão
• Agilidade
• Controle emocional
• Autoconfiança
• Autoconhecimento
• Autonomia
• Autoestima
• Resiliência
• Prazer e bem-estar
• Respeito a si e ao outro
• Colaboração
Dividimos as escalas em 4 bimestres, em que cada escala possui um eixo norteador com base nos interesses culturais
aferidos ao lazer. São eles:
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1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

Interesses
Físicos e
Manuais
Brincadeiras;
jogos;
dinâmicas de
integração

Interesses
Artísticos e
Sociais

Interesses
Físicos e
Artísticos

Interesses
Intelectuais e
Virtuais

Atividades
rítmicas e
expressivas

Criação e
construção de
brinquedos

Jogos de
raciocínio e
virtuais

Entendemos que a brincadeira para a criança exerce papel
fundamental para o seu desenvolvimento psicomotor, pois auxilia no aprendizado e na convivência em seu meio social, no
respeito a regras, facilitando o desenvolvimento de sua inteligência emocional. Para tanto, partimos do pressuposto de que
todo e qualquer espaço físico serve para recrear-se, mesmo
que sofra algumas adequações e adaptações nas regras das
atividades.
Trabalharemos com o conceito de que uma mesma atividade pode ser aplicada a qualquer faixa etária. É claro que as
informações e as estratégias de condução deverão apresentar mudanças e adaptações ao público em questão, sem afetar
a essência da dinâmica desenvolvida para o grupo específico.
Por isso, aplicamos as dinâmicas para as turmas de crianças
menores (1º a 3º anos) num momento e para as crianças maiores (4º a 6º anos) em outro momento, podendo sofrer alguma
alteração devido ao grau de dificuldade.

1.5. ITINERÁRIO ANUAL
As aulas da Oficina Hora do Brincar devem seguir uma padronização em todas as suas intervenções, seguindo o modelo
proposto. Elas serão distribuídas em três momentos.
» Primeiro momento: Alongamento / Aquecimento
É comprovado que a prática do alongamento ou aquecimento antes de qualquer atividade ajuda a prevenir lesões e
deixa o músculo preparado para receber um impacto maior do
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que no estado de relaxamento. Trabalhar músculos e articulações se faz necessário para a melhora de seu desempenho. Os
alongamentos podem ajudar a ter mais consciência do próprio
corpo, bem como a descobrir potenciais e fraquezas. Alongamentos leves e simples liberam endorfina, substância responsável pelo bem-estar, ajudam na concentração e a controlar
sintomas de ansiedade, motivando-os em sua autoestima. Promovem descontração e interação entre os colegas de sala de
aula, bem como melhoria das relações interpessoais. Melhoram
flexibilidade, força, coordenação motora, ritmo, agilidade e resistência, promovendo maior mobilidade e melhor postura.
Alongamentos têm a conotação de ser estáticos, e em isometria e aquecimento permitem a movimentação corporal. Esse
momento tem relação com os princípios da Ginastica Laboral.
Nota-se que um aquecimento pode se dar por um jogo de
pega-pega ou dinâmica que envolva o movimento do simples
para o mais complexo.
Tempo de duração: 5 minutos
» Segundo momento: A atividade proposta
Para esse momento da aula, desenvolvemos uma sequência didática para a realização das atividades, em que inserimos
nome, descrição das atividades, recursos materiais a serem usados, objetivos a serem trabalhados, competências estipuladas,
valores a serem exercitados e desenvolvimento da atividade.
Lembre-se de que qualquer espaço pode e deve ser utilizado para a prática do lazer, desde que adaptado, modificado e
planejado aos objetivos diretos da atividade. O facilitador deverá ser um estrategista para adequar o espaço para a atividade recreativa.
Tempo de duração: 40 minutos
» Terceiro momento: Volta à calma
Após desenvolver a atividade proposta do tema principal da
aula, é necessário executar atividades que chamamos popularmente na área da Educação Física de volta à calma. É uma atividade necessária para que o aluno se recupere totalmente da
atividade realizada, em que podemos inserir exercícios leves,
alongamentos e reidratação.
Relaxar é sintonizar o corpo e a mente, fazer com que os batimentos cardíacos gradualmente voltem ao normal, reduzindo
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a sensação de cansaço/fadiga. Uma respiração profunda deve
fazer parte do processo de volta à calma, uma vez que ajuda o
organismo a recuperar a oxigenação.
Logo após a atividade física, os reservatórios energéticos
se encontram em seus níveis mais baixos. Existe uma queda de
oxigênio no sangue. Isso leva a um prejuízo da memória e do
aprendizado, além da agitação na criança. É sabido que, quanto
mais cansada ela estiver, mais agitada fica. Por isso, a necessidade de realizar essa atividade e nos condicionar a fazer com
frequência essa volta à calma, podendo ser um momento de
reflexão da atividade proporcionada, através de bate-papos,
rodas de conversas ou expressões artísticas como desenhos,
poemas e esculturas.
Nessa intervenção também condicionaremos os alunos a
exercer o hábito da GRATIDÃO, elemento-chave na construção do ser humano. Nesse momento, o aluno falará de seu dia,
das ações de generosidade e amor ao próximo que fez no dia
anterior. Será um momento de reflexão e autocontrole.
Nota-se que, ao término das atividades programadas sobre
tempo ocioso, os alunos poderão realizar atividades diversificadas e livres, como materiais e jogos.
Tempo de duração: 5 minutos

1.6. OBJETIVOS DAS ESCALAS
Não existe uma fórmula exata para conduzir e direcionar
uma brincadeira. Quem promove a atividade deve estar muito ligado aos objetivos que venha a promover. Entenda que,
quando mencionamos o termo brincadeira, ele pode ser transferido para o jogo, a gincana, as dinâmicas, as atividades cooperativas, enfim, desprendendo do aporte teórico de cada segmento, consideramos a prática do brincar uma atividade que
trabalha as relações interpessoais entre as crianças e o meio
em que vive.
Através dos jogos e das brincadeiras, podemos descobrir a
personalidade das crianças, pois elas demonstram o que sentem e que tipo de temperamento possuem (timidez, agressividade, alegria, introspecção, liderança, entre outros comportamentos). Podemos observar os temperamentos e ajudá-las
a desenvolver comportamentos benéficos. Com os jogos e as
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brincadeiras, elas aprendem a aceitar, acolher e gerir suas emoções, escolher conscientemente como agir e conviver em grupos heterogêneos respeitando a individualidade de cada um.
Utilizamos os interesses culturais associados ao lazer para
ser os eixos norteadores do projeto e os dividimos em escalas.
São elas:
Atividades Físicas: entende-se por atividades físicas qualquer atividade que envolva o corpo e a mente, seja praticado em meio natural (rios, praias, parques) ou em meio técnico
(quadra, salas de aula, pátios) através de exercícios naturais
primários e secundários do desenvolvimento motor (andar, correr, saltar, girar, agarrar...) ou exercícios técnicos para a prática
das atividades físicas (atividades que envolvam equipamentos
específicos). Exemplos de atividades físicas: alongamento, pequenos e grandes jogos, dança, circo, circuitos, esportes tradicionais, convencionais e radicais.
Atividades Manuais: estão ligadas ao prazer de manipular,
explorar e transformar algo através das habilidades manuais,
como lavar um brinquedo, montar e cultivar hortas, cuidar de
animais e plantas, fazer crochê e tricô, consertar e desmontar para consertar de novo (bricolagem), criação e invenção
de brinquedos ou acessórios. Exemplos de atividades manuais:
construir brinquedos com sucata, fazer bijuterias, montar uma
horta, brincar de esculturas.
Atividades Artísticas: são a busca do imaginário, do sonho,
do encantamento, do belo, do faz de conta, atividades mediadas por um personagem, por um intérprete ou por uma obra
abstrata. Exemplos de atividades artísticas: fantasiar-se, montar uma peça de teatro ou uma banda musical, dançar diferentes estilos musicais, maquiar-se.
Atividades Intelectuais: atividades que envolvem o exercício do conhecimento e da satisfação da curiosidade intelectual.
Exemplos de atividades intelectuais: ler um livro ou gibi e emprestar aos colegas, fazer uma espécie de aluguel de livros ou gibis,
trazer as coleções que o aluno faz para dentro da sala de aula.
Atividades Associativas: pode existir um forte conteúdo de
sociabilidade expresso no contato com amigos, parentes, colegas de trabalho ou de bairro. Exemplos de atividade sociais:
bater papo, fazer um passeio no entorno da escola e analisar diferentes sons e cores nesse trajeto, enviar uma carta ao colega.
14

Atividades Virtuais: não podemos deixar de lado o mundo
virtual que nos acompanha diariamente. É importante envolver
jogos educativos através do uso da internet e aplicar o uso do
universo eletrônico. Exemplos de atividades virtuais: internet,
videogames, celulares, tablets, Iphones, Ipads.
Dentro de nossas escalas, deixaremos duas aulas para as
crianças criarem em cima de objetos (bambolês, cordas, bolas
etc.) ou deixa-las livres para escolher qual atividade gostariam
de fazer, podendo ser uma atividade já realizada dentro da proposta do projeto ou outra que as próprias crianças trouxeram de
fora. Usar a criatividade é toda a relação de um elemento novo
com outro já anteriormente conhecido. Importante dar a condição à criança de criar, pois toda vez que ela realiza uma tarefa
de forma própria (estilo) está manipulando ou executando uma
criação. A ideia é que essa aula seja realizada no último dia do
mês, pois eles já a esperam e vão criando possibilidades de brincadeiras. Essa atividade se chamará #liberougeralnagaia.
Em outro momento das escalas faremos um regaste de atividades antigas, para não deixar brincadeiras como mãe da rua,
balança caixão e barra manteiga morrerem com o tempo. No
final de nosso roteiro haverá um apêndice com uma sequência
de atividades populares e clássicas da qual o professor poderá escolher a melhor proposta para ser feita naquele momento. Essa sugestão de atividades é uma excelente proposta de
regaste de brincadeiras infantis passadas de geração a geração. Infelizmente algumas delas foram esquecidas pelo tempo. Compete sempre a nós recordá-las, pois foram, são e farão
parte do universo lúdico infantil. Quem entender a essência e
a magia dessas atividades conseguirá um diferencial na formação do sujeito, pois sua prática, além de não ter custo e poder ser realizada em qualquer lugar, consegue atingir objetivos
psicomotores indiscutíveis para a criança e, consequente, no
futuro adulto. O nome dado a essa dinâmica será: Tempos da
Carochinha na Gaia+.
Portanto, a ideia é fazer com que esses interesses sejam
aplicados gradativamente na rotina do aluno de uma maneira interdisciplinar com as demais oficinas. Brincar por brincar
é muito fácil, mas mostrar a importância daquela atividade na
compreensão dos resultados é o “X da questão”. Devemos desafiar sempre nosso aluno para que ele entenda o porquê de
aquela atividade estar sendo aplicada naquele momento. Por
15

isso, mexa-se, brinque!
“Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora
de brincadeira do que em um ano de conversa.” (frase atribuída
ao filósofo grego Platão)

1.6.1. 1ª ESCALA

16

Atividade

Nome

Duração

1

Apresentação / Quem não se comunica
se trumbica / O dono do mundo

1 aula

2

Bingo humano

1 aula

3

Autógrafo na bexiga

1 aula

4

Confusão na ortografia na Gaia+

1 aula

5

Terremoto

1 aula

6

Saco surpresa

1 aula

7

Vampiro, vampirão! Que horas são?

1 aula

8

Mango

1 aula

9

Peixinhos voadores

1 aula

10

Torneio de aviãozinho de papel

2 aulas

11

Tabuleiro: Fantástica fábrica de chocolate

1 aula

12

Quem sou eu?

1 aula

13

Paraquedas

1 aula

14

Perfil

1 aula

15

Gincana de estafetas

2 aulas

16

Futebol de caranguejo

1 aula

17

Pega-pega seu Privada

1 aula

18

Carimbo ameba

1 aula

19

Tempos da Carochinha na Gaia+

2 aulas

20

#liberogeralnagaia

2 aulas

1.6.2 2ª ESCALA
Atividade

Nome

Duração

1

Pega-pega espelho

1 aula

2

Telefone sem fio com expressão corporal

1 aula

3

Circo: Malabares

2 aulas

4

Circo: Barangandan ou Balangandã

1 aula

5

Dança gatinho / Dança gatinha

2 aulas

6

Caça ao tesouro

1 aula

7

Rodas cantadas e danças circulares

3 aulas

8

Evolução da ameba

1 aula

9

Sol e Lua

1 aula

10

Estralando os dedos

1 aula

11

Dinâmica do copo / Música: Fome Come

1 aula

12

Escravos de Jó

1 aula

13

Girafa / Elefante

1 aula

14

Levante-se

1 aula

15

Tom e Jerry

1 aula

16

Peito, estala, bate

1 aula

17

Tempos da Carochinha na Gaia+

2 aulas

18

#liberogeralnagaia

2 aulas

17

1.6.3 3ª ESCALA
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Atividade

Nome

Duração

1

Todo louco é louco

1 aula

2

Pé de lata

2 aulas

3

Bilboquê do Chavinho

1 aula

4

Jamball

2 aulas

5

Cruzada, aberta e fechada

1 aula

6

Salada de fruta

1 aula

7

Jogo da velha gigante

1 aula

8

Modelando na Gaia+

1 aula

9

Vassouraball

1 aula

10

Sorrisos geram sorrisos

1 aula

11

Bigode maluco

1 aula

12

Painel fotográfico

1 aula

13

Anagrama

1 aula

14

As joias da Coroa

1 aula

15

Valores Gaia+

1 aula

16

Nó humano

1 aula

17

Pega-pega do abraço

1 aula

18

Costurando a costura

1 aula

19

Tempos da Carochinha na Gaia+

2 aulas

20

#liberogeralnagaia

2 aulas

1.6.4 4ª ESCALA
Atividade

Nome

Duração

1

15 passes

1 aula

2

Capitão, onde está a chave?

1 aula

3

Jockey Pô na Selva

1 aula

4

Agarre seu par

1 aula

5

Transmimento de pensação

1 aula

6

Torneio de videogame

4 aulas

7

Tibitar

1 aula

8

Curral

1 aula

9

Dragão Gaia+

1 aula

10

Vermelho / vermelha / vermelhos / vermelhas

1 aula

11

Quem não falar pega

1 aula

12

Pezinho

1 aula

13

Buzz

1 aula

14

Corrida Jockey Pô

1 aula

15

Continuando a história com o Alfabeto

1 aula

16

Bola ao Capitão

1 aula

17

Pega-pega Movimento

1 aula

18

Tempos da Carochinha na Gaia+

2 aulas

19

#liberogeralnagaia

2 aulas
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PARTE 2 - ATIVIDADES
2.1 ATIVIDADES DA 1ª ESCALA
Atividade 1: Apresentação / Quem não se comunica se
trumbica / O dono do mundo
Estimular a participação de todos os alunos
ressaltando os objetivos de cada atividade,
para que eles percebam, em cada uma delas,
Objetivo
os benefícios, as possibilidades de utilização
como instrumento de comunicação, expressão
de sentimentos e emoções, de lazer e de conscientização para melhor qualidade de vida.
Duração

1 aula

Materiais

Papel sulfite, canetinha ou giz de cera, uma
bola e uma bola grande plástica (como de
parquinho de diversão)

Competências
Integração, comunicação e memória
estimuladas
21

Atividade 1: Apresentação / Quem não se comunica se
trumbica / O dono do mundo
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Deixe o material preparado antes de a atividade iniciar.
● Verifique quais espaços utilizará e zele pela segurança
das crianças.
Desenvolvimento:
1. Faça a apresentação dos nomes e em seguida realize a
atividade “Quem não se comunica se trumbica”.
2. Em círculo, cada um se apresenta pelo seu nome ou como
gosta de ser chamado. Peça para que coloquem o nome numa
tirinha de papel, como se fosse um crachá, deixando à sua frente para que todos vejam e gravem seu nome.
3. Na sequência, escolha um aluno para iniciar a atividade.
Ele deverá falar apenas seu nome, passando uma bola ou objeto qualquer para o brincante da esquerda, o qual deverá falar
o nome do primeiro colega e acrescentar o seu nome, e assim
sucessivamente, até que todos se apresentem.
4. Nota-se que o professor também deve brincar para estimular os brincantes.
5. Na atividade seguinte à de O dono do mundo, pega-se
uma bola grande e o professor inicia a atividade. Ele deverá lançar essa bola para o alto e falar o nome de algum brincante. O
nome escolhido deverá pegar a bola e os demais deverão fazer
um círculo à sua volta, repetindo o nome do brincante, assim
sucessivamente até que todos se apresentem, podendo repetir
por diversas vezes o mesmo nome.
Atividade 2: Bingo humano
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Objetivo

Compreender a necessidade da comunicação e aprimorar as relações interpessoais.

Duração

1 aula

Atividade 2: Bingo humano
Materiais

Papel sulfite, caneta ou lápis

Competências Socialização, expressão corporal,
estimuladas
desenvoltura, criatividade
Valor a ser
exercitado

Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe;
Pratique a gratidão; Comunique-se sincera e
honestamente

De olho na atividade:
● Desperte o interesse de se comunicar.
● Diversificar o sobrenome, podendo ser um fenômeno da
natureza, um brinquedo, uma comida preferida, um ídolo...
Desenvolvimento:
1. Cada participante terá em seu poder uma folha, que chamaremos de cartela do Bingo, o qual será divido em nove espaços, sendo duas linhas horizontais e duas linhas na vertical.
Cada um confeccionará sua própria cartela.
2. Para a montagem da cartela, os brincantes deverão escolher, além de seu nome ou da maneira como gosta de ser
chamado, seu sobrenome, que será o nome de um animal de
sua preferência.
3. Nota-se que o mesmo nome escolhido deverá ser dito
para todas as pessoas que estão no jogo.
4. Na segunda etapa da dinâmica, cada participante deverá preencher os espaços em sua própria cartela, colocando o
nome de outras pessoas que se encontram na atividade. Para
fazer essa abordagem, os participantes podem se cumprimentar com um abraço ou aperto de mão. Após todos terem completado o preenchimento de sua cartela, inicia-se a terceira etapa da atividade.
5. O professor escolherá aleatoriamente as pessoas para se
apresentar, informando seu nome e sobrenome. Porém o sobrenome deverá ser apresentado em forma de mímica, antes
de divulgar qual é seu bicho. Assim, utilizaremos a expressão
corporal do aluno.
6. Quem tiver o nome de quem foi apresentado deverá mar23

car em sua cartela até bingar.
7. Vencerá o brincante que completar sua cartela em sua
totalidade, ou seja, os nove espaços da cartela.
8. Caso o número de brincantes for pequeno, o professor
deve diminuir os espaços da cartela.
Atividade 3: Autógrafos na bexiga
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
de percepção cognitiva e socioafetiva.

Duração

1 aula

Materiais

Bexigas, canetão, papel para gabarito

Competências
Competição, coordenação motora fina
estimuladas
Valor a ser
exercitado

Viva com garra (persistência)

De olho na atividade:
● Brinque com outras opções interdisciplinares de atividades, por exemplo, cores, flores, frutas, esportes, nomes de
plantas, nomes de jogos de videogame, filmes, desenhos.
● Explore sua criatividade.
● Dica: Dê uma dificultada na atividade colocando a
bexiga a uma distância maior, para onde o brincante
deverá se deslocar para autografar.
Desenvolvimento:
1. Divida o grupo em duas equipes em filas separadas.
2. Entregue uma bexiga para cada equipe e um canetão. A
bexiga deverá ser assinada por todos da equipe obedecendo à
ordem de ida e vinda. Cada brincante escreverá dois nomes de
animais.
3. Solicite que os brincantes pensem e escrevam um nome
de um animal qualquer. Nesse momento, escreva o nome de
um animal num papel à parte, sendo o gabarito da atividade.
4. Ao final da atividade será revelado qual era o nome do
animal que estava no gabarito do professor. Vencerá a equipe
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que tiver acertado o animal oculto e com maior número de nomes na bexiga.
5. Nota-se que o brincante pode repetir o nome de animal
escolhido.
6. Caso a bexiga estoure, forneça outra bexiga para a equipe, que deverá iniciar do local de onde estourou, sem chance
de retornar ao início, perdendo todas as assinaturas anteriores,
diminuindo a chance de ganhar. Portanto, o brincante deverá
ter cuidado ao fazer o autógrafo.
7. Caso a atividade venha a ser um sucesso, pode ser realizada em melhor de três, pois é uma atividade rápida e dinâmica.
Atividade 4: Confusão na ortografia na Gaia+
Objetivo

Reforçar o conhecimento de todos por meio
do nome.

Duração

1 aula

Materiais

Papel e caneta

Competências
Criatividade, trabalho em grupo
estimuladas
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado

De olho na atividade:
● Estimule a criatividade dos brincantes.
● Passe em todos os grupos para se certificar de estão
trabalhando em equipe.
Desenvolvimento:
1. Separe o grupo em trios.
2. Cada trio deve criar um nome único.
3. Retira-se a primeira sílaba do nome de cada um do trio.
Por exemplo, estão participando da atividade a Giulia, Milena e
Juliana. Elas devem escrever no papel as três sílabas iniciais de
cada nome: Giu Mi Ju, criando assim uma palavra nova digna
para ser inserida no dicionário.
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4. Para essa palavra criada, o trio deverá dar um significado
qualquer, que deverá estar relacionado com o Projeto Gaia+.
Exemplo: Giumiju é um novo esporte interativo, uma mistura de
aula de educação física com informática em que os pais ficam
sabendo em tempo real o que o aluno está fazendo na escola
e ele dá o final da atividade, podendo ser mais exercícios para
queimar calorias ou mandando parar uma corrida; podendo
apitar um jogo de futsal ou passando as estratégias para queimar alguém numa queimada.
5. Depois de um tempo de atividade, o trio deverá apresentar a sua criação para todos.
Atividade 5: Terremoto
Objetivo

Promover a descontração e a liberdade de
expressão.

Duração

1 aula

Materiais

Não há

Competências Reflexo, discriminação auditiva e visual;
estimuladas
concentração; agilidade
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça
o grupo, unidos vamos mais longe; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações

De olho na atividade:
● Refletir sobre atividades através de possíveis questionamentos, bem como os valores embutidos na dinâmica.
● Olhe a atividade da próxima aula para conversar com os
estudantes.
Desenvolvimento:
1. Forme trios e deixar um brincante de lado, ou seja, precisa
ficar um jogador de fora.
2. O professor dará os comandos da atividade explicando
para que se formem os trios, sendo que em cada trio ficam
duas pessoas, uma de frente para outra, de mãos dadas, e a
terceira pessoa no meio das duas, formando uma casa.
3. Após formados todos os trios, é preciso que fique so26

brando uma pessoa (somente uma pessoa). O professor deve
descrever os papéis de cada um. Aqueles que estiverem no trio,
no meio das duas pessoas, serão os MORADORES; os que estiverem de mãos dadas serão as CASAS; e aquele que sobrar
deverá, após o comando, fazer parte de uma CASA ou ser um
MORADOR.
4. Os comandos são:
A) Quando o professor falar MORADOR, os MORADORES
de cada trio deverão sair de suas CASAS e procurar outra;
aquele que estava de fora aproveitará e procurará uma nova
CASA.
B) Quando o professor falar CASA, as CASAS deverão deixar seus MORADORES e procurar outro MORADOR, mas só
pode sobrar uma pessoa.
C) Quando o professor falar TERREMOTO, aí deverá ser
uma bagunça geral, tanto os MORADORES quanto as CASAS
deverão se desmanchar por completo e formar novas CASAS
e novos MORADORES. Aquele brincante que sobrar três vezes
deverá pagar uma prenda predeterminada ou não.
Possíveis questionamentos
● Vocês se concentraram para o entendimento da dinâmica?
● Houve algum tipo de vantagem ou combinação, tipo “panelinha” para que o amigo mais próximo não sobrasse?
● Houve respeito na hora da explicação da dinâmica?
● Alguém se preocupou em incentivar os mais tímidos a participar da dinâmica?
Atividade 6: Saco surpresa
Objetivo

Aperfeiçoar as capacidades cognitivas e socioafetivas, principalmente a memorização.

Duração

1 aula

Materiais

Um saco grande não transparente ou uma
caixa, vários objetos, papel e caneta

Competências Memória, atenção, concentração, dizimação
estimuladas
visual e auditiva
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Atividade 6: Saco surpresa
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações

De olho na atividade:
● Colocar uma música de fundo é bem-vinda nesta atividade.
● Pedir para o aluno trazer alguns objetos de casa, onde
ele fará a atividade e os demais brincantes deverão
brincar. (Atenção: Para esta atividade o aluno deverá ser
avisado numa aula anterior.)
Desenvolvimento:
1. Semelhante a um jogo da memória.
2. O professor preparará previamente um saco com diversos objetos que encontrar e que achar útil para a atividade e
deverá colocar este material dentro do saco.
3. A atividade pode ser dividida em grupos, duplas ou individuais, dependendo da proposta estipulada.
4. Cada grupo deverá ter uma caneta e um papel.
5. O professor inicia a atividade levantando todos os pertences que estão escondidos no saco, sendo mostrado um de
cada vez e falando em voz alta o nome do objeto mostrado.
Compete aos brincantes guardar em sua memória os materiais
escondidos e quando todos os objetos forem mostrados cada
grupo deverá colocar no papel o que lembrar.
6. Vencerá a atividade o grupo que lembrar de mais objetos.
7. Exemplos de objetos: pente / chiclete / DVD / salgadinho /
livro / binóculo / bicho de pelúcia / dinheiro falso / chaveirinho /
foto de um bebê / pen drive / régua / calendário / bola.
Atividade 7: Vampiro, vampirão! Que horas são?
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Objetivo

Desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Capa de vampiro

Atividade 7: Vampiro, vampirão! Que horas são?
Competências Velocidade, noção espacial, aproximação,
estimuladas
afastamento, deslocamento, honestidade
Valor a ser
exercitado

Celebre; Espalhe gentileza, engrandeça as relações; Sorria e faça sorrir

De olho na atividade:
● Professor, se você tiver como fazer uma capa preta, faça,
pois criará uma euforia maior na dinâmica.
Desenvolvimento:
1. Posicione todos os brincantes um ao lado do colega, em
uma linha imaginária desenhada no chão ou com uma corda ou
barbante para delinear o território.
2. Conte uma historinha de terror sobre o personagem Vampiro, informando que à meia-noite todos os vampiros da cidade
saem para morder os pescoços das crianças.
3. Ensine a frase do Vampiro: – Vampiro, vampirão! Que horas são?
4. Escolha um aluno para ser o Vampiro e posicioná-lo do outro
lado do espaço. Ele deverá estar de costas aos demais brincantes.
5. Inicie a atividade quando todos os brincantes, menos o Vampiro, deverão falar a frase: – Vampiro, vampirão! Que horas são?
6. O Vampiro irá falar uma hora qualquer. Por exemplo, três horas.
7. Todos deverão dar três passos. Após esse deslocamento, pergunta-se novamente a frase do Vampiro, e assim sucessivamente.
8. Quando o Vampiro falar MEIA-NOITE, todos deverão fugir
para o ponto de partida.
9. Aquele brincante que o Vampiro pegar será o próximo Vampiro.
10. Para a dinâmica ficar mais motivante, sugerimos a confecção de uma capa de vampiro, que pode ser de TNT. Os brincantes vão amar a ideia.
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Atividade 8: Mango
Objetivo

Aguçar as características do lúdico: o espírito
de aventura e a curiosidade.

Duração

1 aula

Materiais

Papel-cartão

Competências Raciocínio, velocidade de reação, inteligência,
estimuladas
conhecimentos gerais, sorte.
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Crie valor, gere resultado

De olho na atividade:
● Preparar a dinâmica antes de seu início
● Animar a todo instante os brincantes
● Controlar a atividade para que não vire bagunça.
Desenvolvimento:
1. O professor deverá confeccionar em um papel-cartão uma
relação de questões, como: cidades, carro, fruta, cor, animais,
sabor de pizza, desenho animado, programa de televisão, celebridade nacional e internacional, conjuntos musicais, ritmos
musicais, entre outros temas.
2. Na frente do cartão deverá constar o tema das questões
para que os participantes possam visualizar e atrás, um nome
qualquer já estabelecido referente à resposta ao tema que está
na parte anterior do cartão. Exemplo: parte anterior do cartão
– Desenho da Disney; e na parte posterior do cartão – “Alladin”.
Em um dos cartões haverá a palavra MANGO.
3. O jogo se desenvolve em grupos. Cada grupo deverá tentar adivinhar o que está escondido atrás do cartão com o tema
embaralhado. Inicia-se a atividade com o professor solicitando
a um dos grupos que dê seu palpite. No caso do acerto, marcase um ponto, e no caso do erro da resposta, o palpite será efetuado pela outra equipe, e assim sucessivamente, até o acerto
da resposta.
4. Caso esteja difícil o acerto da resposta, o professor poderá
intervir com dicas. A cada resposta certa, marca-se um ponto.
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5. O cartão do MANGO corresponde a uma prenda que a
equipe que sortear esse cartão deverá cumprir realizando uma
tarefa estabelecida pela equipe adversária. Se o grupo conseguir cumprir a tarefa, marca-se 3 pontos no placar geral; caso
contrário, os 3 pontos serão do grupo que solicitou a prenda,
sempre passando pela censura do professor a tarefa escolhida.
6. Os pontos são acumulativos e vence o grupo que tiver
ao final o maior número de pontos. Para facilitar o trabalho do
profissional que está no comando da atividade, este deverá
combinar algumas regras como: só serão ouvidas as pessoas
que estiverem de mãos levantadas e não gritam. É importante estabelecer essa regra previamente, pois nessa atividade os
participantes se envolvem tanto que acabam gritando.

SUGESTÕES
Nota-se que ao final da dinâmica o aluno pode fazer a sua
própria atividade, criando seu próprio material e brincando
com os demais colegas dentro da Gaia+ e fora dela com seus
familiares.

Atividade 9: Peixinhos voadores
Objetivo

Estimular a participação de todos os alunos
ressaltando os objetivos de cada atividade,
para que eles percebam, em cada uma delas,
seus benefícios.

Duração

1 aula

Materiais

Papel sulfite, lápis de cor

Competências Resistência aeróbica,
estimuladas
cardiorrespiratório
Valor a ser
exercitado

agilidade,

trabalho

Vá além e surpreenda; Simplifique, faça mais
com menos
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Atividade 9: Peixinhos voadores
De olho na atividade:
● A mesma atividade pode ser feita com algodão, bolinha
de isopor com um canudinho. Seja criativo e experimente
novas maneiras de execução.
Desenvolvimento:
1. Confeccione alguns peixinhos de papel, do tamanho aproximado de 8cm X 4 cm.
2. Solicite aos brincantes para pintar cada um seu peixe.
3. Divida em duplas numa linha imaginária e pedir para colocar
os peixes à sua frente no chão. Delimite um espaço para o jogo.
4. Através do assopro, os peixinhos deverão sair voando
pelo espaço delimitado pelo professor. Haja fôlego!
5. Vencerá o brincante que levar o peixe até o outro lado,
sem tocar, apenas assoprando-o.
Atividade 10: Torneio de aviãozinho de papel

Objetivo

Adquirir o gosto pela competição de forma
prazerosa e lúdica. Mostrar ao aluno a importância de trabalhar materiais recicláveis a fim
de usar habilidades motoras e coordenação
motora fina.

Duração

2 aulas

Materiais

Papel sulfite, bambolê, cronômetro

Competências Coordenação motora fina e grossa, força,
estimuladas
habilidades manuais
Valor a ser
exercitado
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Celebre; Sorria e faça sorrir; Crie valor, gere
resultado; Vá além e surpreenda

Atividade 10: Torneio de aviãozinho de papel
De olho na atividade:
● Pesquise em sites diferentes maneiras de se
fazer aviãozinho de papel. Seguem duas opções de
endereços eletrônicos. Disponíveis em: https://www.
artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-umaviao-de-papel/, acessado em abril de 2019, e http://
pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel,
acessado em abril de 2019.
● Visite também alguns blogs e vídeos no YouTube que
mostram outras maneiras de fazer avião de papel, assim
você consegue ampliar outras categorias de competição.
● Dê ao aluno a opção de ele realizar a oficina de avião,
para que ele possa se sentir valorizado pelo grupo.
Desenvolvimento:
1. Promova uma competição de aviãozinho de papel em
diversas categorias.
2. Solicite que os brincantes façam seus próprios aviões,
desde que o modelo seja igual para todos, pois há diferentes
maneiras de se fazer avião de papel. Alguns modelos são para
ir mais longe, outros para plainar no ar, outros para ficar mais
tempo dando voltas. Seguem acima referências de sites para a
montagem do avião.
3. Defina quais modelos serão feitos para a competição.
Após a montagem dos aviões, combine a ordem das provas.
4. Disputas em categorias diferentes, como de distância,
de maior e menor avião, o mais criativo, de rodopios (giros no
ar), de aterrisagem, de pouso, tempo de voo.
5. Categorias: 1) A distância: nessa disputa vencerá o brincante que lançar seu avião o mais longe possível. Todos deverão lançar do mesmo local. 2) De maior e menor avião: sugerir
ao brincante de fazer seu avião em casa e levar na próxima aula
para ser premiado. 3) O mais criativo: o brincante deverá trazer
na próxima aula seu avião decorado. 4) De rodopios: lançar o
avião ao alto e aquele que der mais voltas no ar será o vencedor. 5) De aterrisagem: verificar qual foi a melhor aterrisagem
de avião. 6) De pouso: delimitar uma área com bambolê para
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onde o avião deverá ser lançado de um ponto de partida e no
qual deve cair dentro. 7) Tempo de voo: lançar o avião ao alto e
verificar qual o tempo de voo, com a ajuda de um cronômetro.
6. Permita que os brincantes se envolvam com a atividade.

SUGESTÕES
Na disputa de distância, podemos montar uma tabela de valores aferidos aos alunos e em outro momento fazer novamente essa disputa e tirar a média de valores. Pode-se também fazer outras medições quanto a tempo de voo. Use sua
capacidade criadora.

Atividade 11: Tabuleiro – Fantástica fábrica de chocolate
Objetivo

Pensamento rápido para solução de problemas.

Duração

1 aula

Confecção do tabuleiro no chão com giz,
Materiais
dado, pinos, fita adesiva, papéis recortados
com o nome das casas
Destreza, agilidade, respeito a regras e
Competências
normas, disciplina, locomoção (andar, correr,
estimuladas
saltar), aceleração e noção espacial
Pratique a gratidão; Espalhe gentileza, enValor a ser
grandeça as relações; Viva com garra; Sorria
exercitado
e faça sorrir
De olho na atividade:
● Excelente atividade para os brincantes gastarem energia.
● Planejar e organizar o material antes da execução da dinâmica.
Desenvolvimento:
1. Essa é uma adaptação aos jogos de tabuleiros comercializados, em que cada casa corresponde a um nome e a uma
numeração.
2. Desenha-se no chão um tabuleiro com o número total de
casas que a atividade propõe, dependendo da estratégia ado34

tada. Como variação, pode-se colocar o tabuleiro em uma lousa
ou cartolina.
3. Espalham-se pelo espaço físico papéis com o número da
casa do tabuleiro mais o nome estipulado previamente.
4. Divide-se o grupo em equipes, e para cada equipe há uma
cor correspondente a um pino, colocado na casa de saída do
tabuleiro.
5. Pede-se a cada grupo para sortear com um dado antes
do início da atividade para saber em qual casa vão procurar o
nome correspondente. Cada casa do tabuleiro está relacionada a uma numeração crescente e a um nome, como sugere o
exemplo a seguir.
6. O papel estará espalhado pelo espaço físico e os brincantes devem procurá-lo, memorizar e encontrar o professor para
receber uma tarefa, mencionando a numeração da casa onde
está o seu pino e o nome da casa.
7. Nesse instante, o professor tem um gabarito com tarefas
a serem passadas e cumpridas pelos brincantes. Assim que a
tarefa é cumprida, o grupo deve sortear com o dado para qual
casa se dirigir e dar prosseguimento até completar o tabuleiro.
8. Note-se que não se deve retirar o papel correspondente
à casa do local onde foi encontrado. Essa regra é muito importante para o sucesso da atividade.
9. Vence a equipe que chega à casa final do tabuleiro.
EXEMPLO DE UM MODELO DE TAREFAS
Tabuleiro: Fantástica fábrica de chocolate
1 – Chokito: dançar um forró.
2 – Charge: formar com o corpo a letra “j”.
3 – Prestígio: fazer vinte polichinelos e vinte polissapatos.
4 – Surpresa: imitar um coelho com dor de barriga.
5 – Bis: cantar uma música-tema de novela.
6 – Ferrero Rocher: dançar e cantar uma música com o tema
coelho.
7 – Sonho de Valsa: pular que nem amarelinha.
8 – Sensação: tirar o tênis e colocar em seguida.
9 – Moranguito: fazer a Estátua da Liberdade por 30 segundos.
10 – Diamante Negro: pare. Fique sentado e espere o professor
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mandar iniciar o jogo por mais ou menos um minuto e meio.
11 – Smash: parabéns! Você acaba de ganhar um presente
de sua madrinha! Pode passar e atravessar para o número 15
do tabuleiro.
12 – Suflair: dançar uma quadrilha.
13 – Laka: imitar uma partida de tênis de mesa.
14 – Talento: dizer o nome de três frutas que não tenham a
letra “a”.
15 – Diplomata: dizer o nome de cinco apresentadores da TV
femininos e cinco masculinos.
16 – Alpino: você ficou com dor de barriga de tanto comer
chocolate e deve voltar três casas.
17 – Sedução: criar um automóvel com o corpo das crianças.
18 – Ouro Branco: imitar o personagem do filme “Um morto
muito louco”.
19 – Crunch: cantar a segunda parte do Hino Nacional.
20 – Milkbar: imitar coelhinhos rastejando à procura de sua
cenoura.
21 – Twix: você pegou o doce de outro coleguinha, por isso
volte três casas.
22 – Batom: fuja! Você pode ser beijado de batom de verdade! Vá para a casa nº 26.
23 – Chocolate diet: interpretar Romeu e Julieta.
24 – Chocolate branco: montar um grupo e dançar forró.
25 – Trufa: mostrar um fio de cabelo da própria cabeça.
26 – Guarda-chuva: brincar de rola o rolo.
27 – Tortuguita: cantar uma música da Ivete Sangalo.
28 – Sem Parar: dizer o nome de cinco coelhos famosos.
29 – M&M’s: imitar gaivotas voando.
30 – Lance: você vacilou! Volte uma casa.
31 – Kinder Ovo: fazer uma pula-cela.
32 – Nescau: Viva! Energia que dá gosto... Avance uma casa.
33 – Dan Top: cantar “parabéns para uma cadeira”, ela faz 15
anos de vida.
34 – Galak: imitar uma montanha-russa.
35 – Suflair Alpino: ginástica (flexão, abdominal e corrida no lugar).
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36 – Amandita: ao comer doce, você deve escovar os dentes por 40 segundos.
37 – Língua de gato: falar um estado brasileiro que não tenha a letra “a”.
38 – Leite Moça: dizer cinco personagens do Harry Potter.
39 – Confete: assobiar uma música.
40 – Wonka: parabéns! Você completou e está prestes a
entrar na Fantástica fábrica de chocolate. Faça uma fila indiana
e monte um ritual “oompa-loompa” para entrar na Fábrica do
Sr. Willy Wonka.
Atividade 12: Quem sou eu?
Objetivo

Utilizar propostas em que sejam desenvolvidas estratégias de raciocínio, cooperação,
trabalho em equipe na busca de soluções.

Duração

1 aula

Materiais

Pedaços de cartões de cartolina com nomes
de celebridades escritas, fita adesiva

Competências Conhecimento geral, concentração, raciocínio
estimuladas
logico
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente

De olho na atividade:
● Planeje-se para confeccionar os cartões antes de a atividade iniciar.
● Crie outras maneiras de aplicação, por exemplo, ao invés
de ser celebridades, substitua por desenhos, cores, nomes
de esportes, entre outras opções.
Desenvolvimento:
1. Posicione todos em roda. O professor deverá pegar um
cartão e colar nas costas de cada brincante. Esse cartão já deve
estar preparado previamente.
2. As celebridades podem ser: artistas nacionais ou internacionais, cantores, jogadores de futebol, entre outros.
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3. A ideia é fazer com que os brincantes descubram qual
é a celebridade oculta que está em suas costas por meio de
perguntas que o colega só poderá responder se sim ou não.
Exemplo: Moro Brasil? Sou da televisão? Canto sertanejo? Já
joguei na seleção? Sou mulher? Sou loiro?
4. Nesse momento os brincantes não estarão mais em roda
e deverão explorar o espaço, fazendo uma pergunta para cada
colega até descobrir qual é a sua celebridade.
5. Não há um vencedor porque a atividade não pode ser
corrida. Todos deverão chegar na resposta, e a curiosidade
será bem mais evidenciada do que a competição.
6. Assim que o brincante achar sua personalidade oculta,
deverá ajudar os demais na dinâmica.
Atividade 13: Paraquedas cooperativo
Objetivo

Dotar o aluno de informações para que entenda a necessidade do grupo, a fim de jogar
com os outros e não contra eles.

Duração

1 aula

Materiais

TNT grande, uma bola plástica

Competências Cooperação, trabalho em equipe, empatia,
estimuladas
liderança
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Vá
além e surpreenda; Crie valor, gere resultado;
Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça
o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Observe as ações do grupo para ser trabalhadas no término da atividade.
Desenvolvimento:
1. Pegue um TNT grande e abra-o totalmente, fazendo com
que os brincantes fiquem ao lado dele segurando com as duas
mãos, deixando o pedação de pano esticado. Informe que esse é
um paraquedas muito importante para a sobrevivência do grupo.
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2. Coloque uma bola em cima do pano e peça para os brincantes não deixarem cair a bola de cima do paraquedas. Esse é
o objetivo principal da dinâmica.
3. Em poucos segundos, a bola cairá. Coloque-a novamente
e dê o comando de não deixar a bola cair.
4. Fique atento às falas, aos comportamentos e às atitudes
dos brincantes, pois ao final da dinâmica você deverá fazer um
momento de reflexão e informar os valores que essa atividade
proporciona.
5. Estimule todos a chegarem ao objetivo e se possível vá
dando dicas de como não fazer a bola cair do paraquedas.
Atividade 14: Perfil
Objetivo

Despertar o interesse pela criação.

Duração

1 aula

Materiais

Cartões

Raciocínio
rápido,
concentração,
Competências
discriminação auditiva, esforço para se
estimuladas
superar
Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
Valor a ser
Comunique-se sincera e honestamente, Sorexercitado
ria e faça sorrir
De olho na atividade:
● Planejar e organizar o material antes da execução da dinâmica.
Desenvolvimento:
1. Divida o grupo em duas ou mais equipes.
2. Sorteie um participante de cada grupo para a realização
da tarefa. Este receberá uma ficha ou cartão com nomes de
vários objetos e, com frases afirmativas, deverá passar informações do objeto a seu grupo, uma vez que não poderá falar o
nome do objeto escrito no cartão. Exemplo: Serve para segurar
as roupas no varal (prendedor), deixar gelada a água (refrigerador), utilizamos quando queremos abrir ou fechar uma porta
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(chave).
3. Será inválida a informação que contiver o nome do objeto.
4. Dê um tempo igual a cada grupo para a realização da
tarefa.
5. Marcará ponto o grupo que conseguir descobrir os objetos estipulados no cartão.
Modelos de cartões
Fogão
Clipes
Bicicleta
Saco
Chocolate
Tomada
Chinelo
Lenço
Foto
Aparelho

Mesa
Telefone
Chave
Caneta
Saia
Pneu
Borracha
Barbante
Colete
Impressora

Panela
Pulseira
Envelope
Bexiga
Lâmpada
Armário
Relógio
Viseira
Celular
Corrente

Atividade 15: Gincana de estafetas

Objetivo

Oferecer oportunidades e situações para que
o aluno analise, critique e apresente propostas de mudanças nas atividades, além de realizar trabalhos interdisciplinares em conjunto
com os aparelhos.

Duração

1 aula

Materiais

Pote plástico, arroz, feijão, palito de dente,
prendedores, uma bola, duas garrafas pet,
copos plásticos, cordas, bambolês, caneta e
cartolina.

Competências Equilíbrio,
lateralidade,
velocidade,
estimuladas
aproximação, noção espacial, pontaria
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Atividade 15: Gincana de estafetas
Valor a ser
exercitado

Sorria e faça sorrir; Vá além e surpreenda;
Crie valor, gere resultado; Celebre; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações

De olho na atividade:
● Entender o conceito de estafetas. Estafetas são atividades de vai e volta. O primeiro brincante de uma fila vai a
determinado local, cumpre uma tarefa e volta ao início de
seu grupo, passando a vez ao segundo colega da fila.
● Planejar e organizar o material antes da execução da
dinâmica.
Desenvolvimento:
1. Desenvolva uma série de atividades de estafetas em que
os brincantes estarão em duas a quatro em fileiras.
2. Divida essas estafetas em duas aulas.
3. Seguem as atividades a ser desenvolvidas:
» Baião de dois: num recipiente, colocar feijão e arroz crus e
com palitos de dente. O brincante deverá tirar o feijão do pote
e em seguida voltar para o início da fila, dando oportunidade ao
colega seguinte.
» Pregador, ai que dor: um brincante deverá estar a certa
distância com 5 prendedores, um em cada dedo. Ao sinal do
professor, um colega deverá correr até ele e colocar os prendedores em sua própria mão. Aquele que estava com os prendedores volta até a fila dando a chance de o outro colega fazer
a atividade, e assim sucessivamente.
» Calçar a cadeira: colocar um copo plástico nos pés da cadeira, vem o seguinte e tira o sapato de copo; o próximo volta
a calçar a cadeira, e assim até o último da fila.
» Chute certeiro: colocar duas garrafas pet a certa distância.
O brincante deverá chutar uma bola e fazer com que as duas
garrafas caiam.
» Três pés: em duplas, amarrar dois pés, com corda, de forma que a dupla terá apenas três pés para se locomover. Vai até
determinado espaço, dá a volta e retorna para a fila.
» Calçar o tênis: espalhar todos os tênis dos participantes
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e, ao sinal de comando, um de cada vez deverá encontrar seu
tênis, calçá-lo e retornar à fila.
» Bamboleando: colocar de três a quatro bambolês em sequência. O brincante deverá pular dentro de um bambolê e
passar todo ele por seu corpo, até que acabem todos os bambolês, passando a vez para o colega seguinte.
» Assinatura: colocar uma cartolina do outro lado do espaço,
e um de cada vez deverá correr até ela e escrever seu nome.
Para esta atividade podemos escrever qualquer outra coisa
além do nome.
Atividade 16: Futebol de caranguejo
Objetivo

Agilidade, pensamento rápido, adaptação e
criação de estratégias.

Duração

1 aula

Materiais

2 golzinhos, uma bola plástica grande

Competências Coordenação motora grossa, equilíbrio, força,
estimuladas
agilidade, trabalho em equipe
Valor a ser
exercitado

Viva com garra; Espalhe gentileza, engrandeça as relações; Fortaleça o grupo, unidos
vamos mais longe

De olho na atividade:
● Criar nomes para as equipes.
Desenvolvimento:
1. Divida a turma em duas equipes. Procure fazer a divisão
de forma que em cada equipe contenham pessoas com habilidades semelhantes.
2. Demarque o espaço e colocar dois golzinhos. Trata-se de
uma variação do futebol.
3. Solicite aos brincantes que fiquem apoiados sobre os pés
e as mãos, de barriga para cima, e que somente poderão se locomover dessa maneira. Parecido com o andar de caranguejo.
4. Lança-se a uma bola plástica (tipo parque de diversão) ao
alto e dá-se início ao jogo. Cada equipe deverá fazer um gol na
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equipe adversária.
5. O goleiro pode ficar sentado ou ajoelhado e defender o
gol com os braços e as mãos, além de todo o corpo. Porém,
para sair jogando, deve adotar a mesma posição dos outros
jogadores.
6. O intuito é colocar a bola dentro da trave adversária, fazendo assim o gol. Cada gol vale um ponto, e a atividade termina por número de gols ou por tempo.
7. Vence a equipe que faz o maior número de gols.
Atividade 17: Pega-pega seu Privada
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há materiais

Competências Velocidade, agilidade, reflexo, participação,
estimuladas
organização, espírito de equipe
Valor a ser
exercitado

Celebre; Pratique a gratidão; Sorria e faça
sorrir

De olho na atividade:
● Defina um espaço, sem que haja obstáculos.
● Trocar com frequência os pegadores para que não fiquem cansados.
Desenvolvimento:
1. Cada um por si. É uma atividade individual.
2. Semelhante ao duro ou mole. Haverá um pegador, que
deverá pegar os demais colegas.
3. Aqueles que forem pegos automaticamente serão o vaso
sanitário no local onde foram tocados. O brincante deverá ficar
ajoelhado com apenas um joelho e o outro estendido à frente,
onde será o assento. Um dos braços erguidos para cima, o qual
será a cordinha do vaso sanitário.
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4. O brincante que ainda não foi pego poderá salvar o brincante que foi transformado em vaso sanitário. Para isso, o brincante que não foi pego deverá sentar na coxa do Sr. Privada,
puxar a cordinha imitando dar descarga, com ambos voltando
à atividade.
Atividade 18: Carimbo ameba
Objetivo

Agilidade, atenção e perseverança.

Duração

1 aula

Materiais

1 bola

Competências Velocidade, agilidade, reflexo, participação,
estimuladas
organização, espírito de equipe
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Vá além e
surpreenda; Viva com garra

De olho na atividade:
● Mude o tamanho e o peso da bola, dependendo de
onde for brincar, para que ninguém se machuque.
● Varie dando a opção de a mão ser fria, ou seja, bateu na
mão, não queimou.
Desenvolvimento:
1. Atividade individual, em que o objetivo é queimar o amigo.
2. Lança-se uma bola para alto e quem pegá-la não poderá correr, mas deverá lançar a bola para um colega, a fim de
queimá-lo. A bola é de quem pegar. Após o lançamento, outra
pessoa pode ser o dono da bola, e assim sucessivamente.
3. O brincante que for queimado deverá sentar (perninhas
de índio) onde foi pego, tornando-se uma ameba. Somente poderá voltar em duas situações no jogo.
4. Primeira situação: quando a bola vier em sua direção. Segunda situação: quando um brincante chegar perto, o jogador
que está sentado encostar na perna desse sujeito e gritar a palavra AMEBA. Nesse caso, o que foi pego volta para o jogo e
quem estava distraído vira ameba.
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Atividade 19: Tempos da Carochinha na Gaia+

Objetivo

Promover o resgate das brincadeiras por meio
de uma proposta de socialização que possibilite a elaboração de vivências e a exploração
de brincadeiras tradicionais, visando à valorização do conhecimento da sociedade.

Duração

2 aulas

Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

De olho na atividade:
● Reforce a ideia de que são brincadeiras antigas e que
ficaram esquecidas pela sociedade.
● Converse com as crianças e veja se pais, avós, tios e vizinhos conhecem essas atividades.
● Peça que pesquisem essas atividades fora o espaço Gaia+.
Desenvolvimento:
1. Vide apêndice para escolher qual é a melhor atividade a
ser desenvolvida.
2. Há inúmeras atividades que também são antigas e podem
ser trabalhadas com os alunos. Fique à vontade para explorar
outras dinâmicas.
3. Escolha um melhor momento dentro do cronograma de
cada escala para execução dessa proposta.
3. Segue uma lista de sites que são sítios de pesquisa para
trabalhar atividades antigas e regionais. Disponíveis em e acessados em abril de 2019.
http://www.brasilescola.com/cultura/brincadeiras45

brinquedos-culturais.htm
http://www.cdof.com.br/recrea3.htm
http://www.escolaoficinaludica.com.br/brincadeiras/index.
htm
http://www.mapadobrincar.com.br
Atividade 20: #liberougeralnagaia

Objetivo

Dar a condição de criar, pois toda a vez que
a criança realiza uma tarefa de forma própria (estilo) está manipulando ou executando
uma criação, através das características do
lazer: liberdade de escolha, espontaneidade
e busca de um estado de espírito.

Duração

2 aulas

Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

De olho na atividade:
● Brinque com os brincantes.
● Elogie-os e motive-os nas atividades.
● Interfira de maneira positiva nas atividades desenvolvidas,
ampliando o repertório de movimentos.
● Faça-os se sentir importantes.
Desenvolvimento:
1. Permita que os brincantes escolham a atividade que querem fazer. Isso faz com que eles se sintam valorizados e estejam livres para desenvolver o que quiserem, sem que haja a
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intervenção do professor numa dinâmica dirigida.
2. Escolha a última aula do mês para essa proposta.

2.2. ATIVIDADES DA 2ª ESCALA
Atividade 1: Pega-pega espelho
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física

Duração

1 aula

Materiais

Não há materiais

Competências Criatividades, agilidade, expressão corporal,
estimuladas
conhecimento de si e dos outros
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Vá
além e surpreenda

De olho na atividade:
● Ampliar o repertório da atividade através de uma música
de fundo facilitará e encantará o sucesso da dinâmica.
Desenvolvimento:
1. Espalhe os brincantes pelo espaço físico da atividade e
delimitar o espaço.
2. Um brincante será escolhido como o pegador e os demais, fugitivos.
3. Aqueles que forem pegos deverão fazer uma estátua
qualquer.
4. Para ser salvo, qualquer um deverá imitar a estátua feita
pelo brincante que foi pego, de forma que ele poderá voltar à
brincadeira e ser pego quando vezes for.
5. Nota-se que é uma variação da brincadeira do duro ou
mole americano.
6. Depois de um tempo, troca-se o pegador.
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Atividade 2: Telefone sem fio com expressão corporal
Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo.

Duração

1 aula

Materiais

Não há materiais

Competências Expressão
corporal,
memorização,
estimuladas
participação, respeito às normas e as regras
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Crie
valor, gere resultado; Simplifique, faça mais
com menos

De olho na atividade:
● Um aparelho de som com uma seleção de músicas altoastral é bem-vindo nessa dinâmica.
Desenvolvimento:
1. Faça uma fila indiana, todos virados para a frente sem
olhar para trás.
2. O professor passará um movimento qualquer ao último
da fila, o qual deverá observar o movimento e repassar ao brincante da frente. Essa mensagem deverá ser feita através de
expressões corporais, como se fosse uma mímica.
3. O brincante deve dar um toque nas costas do colega e,
assim que ele se virar, repetir o movimento que o professor fez,
até que se chegue ao primeiro da fila.
4. Quando o último receber a mensagem através do movimento, deverá dizer a todos em voz alta o que entendeu.
5. Caso queira, pode fazer dessa atividade uma competição,
separando os brincantes em equipes.
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Atividade 3: Circo– Malabares
Objetivo

Expandir dinâmicas promotoras de saúde,
pois, além de terapêuticas, seus exercícios
promovem um processo de conscientização
dos movimentos corporais e de autocontrole.

Duração

2 aulas

Bexigas de 9 polegadas com bicos cortados,
saquinhos plásticos com alpiste e tesoura
Flexibilidade; coordenação motora, força;
Competências
concentração,
atenção,
lateralidade,
estimuladas
respiração e reflexo
Celebre; Crie valor, gere resultado; Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça o gruValor a ser
po, unidos vamos mais longe; Vá além e surexercitado
preenda
Materiais

De olho na atividade:
● Utilizar outro material para desenvolver a dinâmica, como
bolinha de meia ou bolinha pequena plástica.
● Segue sugestões de como se fazer um malabares e
como praticar: Disponíveis em: http://pt.wikihow.com/
Fazer-Malabarismo, acessado em abril de 2019, http://
www.manualdomundo.com.br/2012/08/como-fazermalabarismo-com-3-bolas-em-3-passos/ acessado em abril
de 2019.
Desenvolvimento:
1. Confeccione as bolinhas de malabares. Segue uma sugestão de como fazê-las.
» Coloca-se alpiste (aproximadamente 30g) dentro de uma
sacolinha plástica.
» Coloca-se o saquinho com alpiste dentro da bexiga, ou
seja, encapando o saquinho com o balão.
» Repetir o primeiro passo. Portanto teremos duas bexigas
encapando o saquinho de alpiste.
» Reproduzir o segundo passo, ficando assim, com três bexigas encapando o material inicial.
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» Realizar o procedimento com três bolinhas e teremos o
material circense completo.
2. O brincante deverá vivenciar exercícios lúdicos com a
bolinha, com lançamentos e amortecimentos com as mãos ou
qualquer parte do corpo, e assim sucessivamente, até chegar à
terceira bolinha.
3. Em seguida, realize uma série de exercícios dirigidos individuais. Inicia-se com uma bolinha, com exercícios de jogar e
pegar. Depois com duas bolinhas.
4. Desenvolva exercícios com a bolinha passando de mão
em mão.
5. Eles devem lançar para cima em diferentes alturas.
6. Aplique os mesmos exercícios com duas bolinhas.
7. Os brincantes deem praticar em duplas os lançamentos.
8. Após terem treinado com duas bolinhas e em duplas, chegou o momento de utilizar a terceira bolinha.
9. Uma alternativa para a aprendizagem dos malabares com
três bolinhas é o método joga, joga, pega, pega, pega e lança.
Atividade 4: Circo: Barangandam ou Balangandã
Objetivo

Estimular a criatividade e possibilitar aos alunos um momento de criação do seu próprio
brinquedo.

Duração

1 aula

Materiais

Papel crepom de várias cores, jornal, barbante, tesoura, cola

Competências Habilidades manuais, girar, rotação de braços,
estimuladas
ampliação do repertório motor
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Crie valor, gere resultado; Simplifique, faça mais com menos

De olho na atividade:
● Registre a aula com fotos.
● Assistir ao tutorial dessa atividade, disponíveis em: https://
www.youtube.com/watch?v=WDTB8bvnWLo,
acessado
em abril de 2019.
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Desenvolvimento:
1. Passo a passo para fazer um Barangandam.
» Dobre o jornal até ficar do tamanho de uma garrafa de
refrigerante pequeno.
» Corte em tiras compridas o papel crepom de várias cores.
» Cole as tiras de papel crepom no jornal e amarre o barbante, passando por cima das tiras coladas, para ficar bem firme,
no meio do jornal, parecendo um sanduíche.
2. Depois é só brincar de girar e jogar para cima.
Atividade 5: Dança gatinho / Dança gatinha
Objetivo

Introduzir a dança contemporânea nas aulas,
resgatando as manifestações da cultura popular e da música local.

Duração

3 aulas

Materiais

Aparelho de som

Competências Ritmo, expressão corporal, postura corporal,
estimuladas
coordenação motora
Valor a ser
exercitado

Celebre; Sorria e faça sorrir; Espalhe gentileza,
engrandeça as relações; Pratique a gratidão

De olho na atividade:
● Permitir aos alunos que explorem suas veias artísticas.
Desenvolvimento:
1. Por meio da música, explorar o que os alunos mais curtem
ouvir e dançar.
2. Solicite que os alunos tragam músicas que curtem ouvir e
dançar. Caso seja difícil esse acesso, baixar as músicas do repertório musical de nossos alunos.
3. Eleja uma seleção de músicas.
4. Promova uma espécie de “show de talentos”, para que o aluno cante e principalmente dance suas músicas preferidas.
5. Dê ao aluno a experiência de ser um professor, de forma que
ele será o coreógrafo da turma, ensinando os passinhos da música.
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Atividade 6: Batman e Robin
Objetivo

Desenvolver estratégias de raciocínio, agilidade, destreza, cooperação, competição,
trabalho em equipe na busca de soluções de
cada atividade proposta.

Duração

1 aula

Materiais

Símbolo do Batman e Robin, fios de lã ou
elástico

Competências Flexibilidade, destreza, reflexo, agilidade,
estimuladas
trabalho em equipe
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Crie
valor, gere resultado

De olho na atividade:
● Produzir o material com antecedência.
Desenvolvimento:
1. Conte a história sobre a inseparável dupla dinâmica Batman e Robin, que na cidade de Gotham City um dos vilões e
inimigos da dupla clonou esses personagens, dividindo-os em
dois grupos. Duplas do bem e duplas do mal.
2. Divida os brincantes em dois grupos, a turma do bem e a
turma do mal.
3. Forme duplas em cada grupo, um escolhido como o Batman, e o outro, Robin. Eles deverão estar presos por um elástico no pulso. No ombro oposto ao braço preso de cada personagem coloca-se um símbolo do Batman e do Robin.
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4. A atividade consiste em o grupo do bem tentar colher os
símbolos do mal e vice-versa, após o sinal do professor.
5. Cada símbolo perdido pode ser reposto após um tempo
de atividade predeterminado pelo professor.
6. Semelhante à atividade Polícia e Ladrão, porém em duplas. Devem existir as bases do bem e as do mal, de forma que
são fornecidos novos símbolos depois que o par perde um ou
os dois símbolos. Ganha a equipe que tem mais símbolos após
determinado tempo de atividade.
Atividade 7: Rodas antadas e danças circulares
Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo.

Duração

3 aulas

Materiais

Não há recursos materiais

Expressões corporais, relaxamento,
Competências
coordenação motora, organização, liberdade
estimuladas
de movimentação
Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
Valor a ser
Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe;
exercitado
Sorria e faça sorrir. Pratique a gratidão
De olho na atividade:
● Como referência de músicas recreativas, indicamos o livro “Recriação em ônibus para passeios pedagógicos” e
“Recriação Aqui e Acolá”. Ambos contemplam CD para
aprendizagem da melodia.
Desenvolvimento:
1. As músicas, indispensáveis ao universo da recreação, geralmente são o primeiro contato com a brincadeira.
2. Desenvolva com os brincantes uma série de atividades musicais, cujo o intuito principal é promover a diversão e a motivação.
3. Seguem sugestões de algumas músicas que podem ser
realizadas em uma proposta recreativa. As danças circulares
são atividades que necessitam que o grupo esteja em círculo.
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BUMBUM

BARCO LIGEIRO
(pra frente, pra trás)

Bumbum pra frente

Pra frente, pra trás (4x)
Meu barco é bem ligeiro e vai

Bumbum pra trás (duas
palminhas)

Correndo pelo mar

Bumbum pra frente

Trazendo mil peixinhos que eu

E desce um pouco mais

Pesquei pro meu jantar

Dá uma voltinha

Pra frente, pra trás (4x)

Uma reboladinha
E volta pro seu lugar
(quatro palminhas)
CHACRA UCRA

CAVALO
Eu tinha um cavalo

Chacra ucra ucra crá

Guloso que comia capim

Ucra crá ucra crá

De tanto comer capim

Chacra ucra ucra crá

Seu bracinho ficou assim

Ucra crá ucra crá

Assim, assim, assim, Uh! (4x)

I want you for me (4x)

Variações: sua perninha; sua
barriga, seu bumbum; seu
pescoço; seu corpinho...

Tum tum tum tum tum tum
Tum rum tum tum tum

COR
Nós vamos brincar da cor

E depois retornar

Da cor que eu falar

Azul

A cor que eu disser

1, 2, 3, 4, 5

Vocês vão ter que encostar

Variações: amarelo, verde,
vermelho, laranja, roxo, rosa,
bege, dourado...

Contar até cinco
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DANÇA TROPICAL
(tchu tchuá)
Tchu tchuá tchu tchuá
É uma dança tropical
Tchu tchuá tchu tchuá

LIMÃOZINHO
A cobra não tem pé – não
não
A cobra não tem mão – não
não

É uma dança tropical

Como é que ela sobe no
pezinho de limão – limão

Parou!

Ela desce, ela sobe

Mãozinhas para a frente.

Ela tem o corpo mole

Variações: dedão pra
cima/dedinho pra baixo/
cotovelo dobrado/
joelhinhos flexionados/
pezinhos virados/bumbum
arrebitado/peito pra fora/
língua pra fora.

Então vai limãozinho, vai
Vai limãozinho, vai
Vocês querem ficar parados
(2x)
Não!
Quero parar, mas não
consigo

MEREKETÊ
Mereketê, mereketê
Merequetengue, tengue,
tengue
Merequetengue, tengue,
tengue

PIABA
Sai sai sai o piaba /
Saia da lagoa
Sai sai sai o piaba /
Saia da lagoa
Põe a mão na cabeça,
a outra na cintura
Dá um remelexo no
corpooooo
E dá abraço no outro
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SEU MATHIAS

RAICH

Você conhece seu Mathias, um rapaz
que o trem pegou?

Raich! Raich!
Raich! Raich!
Tchei! Tchei! Colei!
Tchei! Coliza!
Lisa lisa mantchei!
Ô mantchei tchei!

Não senhor, não conhecemos, mas
queremos conhecer!
Coitadinho do Matias, que pegou uma
“pneumia” e ficou com o braço assim!

Raich! Raich!

Coitadinho do Matias, que pegou uma
“pneumia” e ficou com o braço assim!

Raich! Raich!

Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca

Ohhhh! Ohhhh!

Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca

Atividade 8: Evolução da ameba
Objetivo

Criar soluções e ter criatividade e agilidade.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Esforço para se superar, noção espacial,
estimuladas
ajuste postural
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Simplifique, faça mais
com menos

De olho na atividade:
● Dê ao grupo condições para, assim que entenderem o
jogo, criem outras opções de evolução, bem como a movimentação.
● Uma música de fundo é bem-vinda.
Desenvolvimento:
1. Atividade individual, em que os brincantes deverão duelar
entre si através do jogo de Jockey Pô (pedra, papel e tesoura)
livremente pelo espaço.
2. A cada duelo ganho, o brincante vai evoluindo, até chegar
a super-homem.
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3. A sequência de mutações são: ameba, ratinho, coelho,
macaco e super-homem.
4. A cada disputa, o brincante só poderá duelar com quem
está em seu nível, ou seja, ameba só pode duelar com ameba,
ratinho só pode duelar com ratinho e assim sucessivamente.
5. Vence que chegar após 5 evoluções ao cargo de super-homem.
6. Cada evolução tem seu movimento, o que facilitará a visualização dos brincantes durante o jogo. São eles:
AMEBA – movimento do nado peito/clássico.
RATINHO – com uma das mãos sobre o queixo mostrando o
dedo indicador e do meio, como se fosse um dente.
COELHO – mãos acima da cabeça, abanando e dando a sensação de serem orelhas.
MACACO – batendo com os punhos fechados sobre o peito.
SUPER-HOMEM – uma mão na cintura e outra apontando
para o alto.
Atividade 9: Sol e Lua

Objetivo

Apresentar informações contextualizadas de
antônimos através da ludicidade de uma atividade e de desenvolvimento motor. Dar ao
aluno condições de pensar rápido e elaborar
sua própria estratégia.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Reflexo, velocidade, competição,
Competências
reconhecimento do espaço de ação
estimuladas
(dispersão e agrupação)
Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe;
Valor a ser
Vá além e surpreenda; Espalhe gentileza, enexercitado
grandeça as relações
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Atividade 9: Sol e Lua
De olho na atividade:
● Diversifique a dinâmica contando uma história qualquer
sobre Sol e Lua.
● Usar a mesma dinâmica com outras palavras em questão,
voltadas às outras oficinas: Pensar e comunicar.
Desenvolvimento:
1. Divida os brincantes em duplas, ficando um de costas para
o outro e sentados no chão.
2. Procure deixá-los um ao lado do outro numa linha imaginária, bem no centro do espaço.
3. Informe aos brincantes que um grupo será Sol e o outro,
Lua. Como estarão de costas um para o outro, toda vez que o
professor falar a palavra Sol, estes deverão se levantar e fugir
para a frente até um espaço também definido pelo professor, e
quem for Lua terá que levantar e ir em direção ao Sol a fim de
pegá-lo.
4. Quando falar Lua, ocorre o inverso. Quem pega é o Sol e
quem foge é a Lua.
5. Quando o brincante for pego, marca-se ponto para quem
pegou. Esse ponto pode ser somado ao grupo ou individualizado.
Atividade 10: Estralando os dedos
Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Ritmo, coordenação motora, concentração,
estimuladas
discriminação auditiva, atenção
Valor a ser
exercitado
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Vá além e surpreenda; Pratique a gratidão;
Comunique-se sincera e honestamente

Atividade 10: Estralando os dedos
De olho na atividade:
● Treine antes para não fazer feio diante dos brincantes.
● Solicite para que os alunos tragam para a próxima aula
latinhas de alumínio de 200g, tipo extrato de tomate, leite
condensado, milho verde e ervilha.
Desenvolvimento:
1. Em roda, combinar o ritmo a ser desenvolvido.
2. Num ritmo sincronizado em quatro tempos, sendo bater
as duas mãos na coxa / uma palma / estralar os dedos da mão
direita / estralar os dedos da mão esquerda.
3. Todos os brincantes receberão apenas um número.
4. Inicia-se pelo professor, que tem de passar o comando
para outro brincante. Faz-se o movimento combinado e sincronizado com todos ao mesmo tempo e a cada estralada de uma
mão o brincante menciona o seu número e no segundo estralo
menciona o número de outra pessoa, passando a vez para este
número escolhido.
5. Não há a necessidade de vencedor; o erro do colega, muitas vezes, acaba sendo uma diversão para todos.
6. Percebe-se que sem querer o ritmo acelera com o tempo,
deixando a atividade com um grau de dificuldade um pouco maior.
Atividade 11: Dinâmica do copo / Música: Fome Come

Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo. Verificar e aplicar diferentes
tipos de ritmos nas atividades do cotidiano,
uma vez que somos diferentes e temos ritmos de vida diferenciados.

Duração

1 aula

Materiais

Latinhas de alumínio de 200g

59

Atividade 11: Dinâmica do copo / Música: Fome Come
Coordenação
motora
fina
e
grossa,
Competências
ritmo, músicalização, trabalho em equipe,
estimuladas
cooperação
Sorria e faça sorrir; Viva com garra; Celebre;
Valor a ser
Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
exercitado
Vá além e surpreenda
De olho na atividade:
● Assistir ao tutorial desta atividade. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=xlFLtASCWUQ
● https://www.youtube.com/watch?v=9mccYgybzeU
● https://www.youtube.com/watch?v=DrcO1Ojpn4Q
Todos acessados em abril de 2019.
Desenvolvimento:
1. Inicia-se a atividade individualmente para que todos aprendam o movimento a ser executado.
2. Em seguida, fazer o movimento em dupla.
3. Após todos estarem treinados, fazer um círculo e desenvolver a atividade.
Atividade 12: Escravos de Jó

Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo. Verificar e aplicar diferentes
tipos de ritmos nas atividades do cotidiano,
uma vez que somos diferentes e temos ritmos de vida diferenciados.

Duração

1 aula

Materiais

Latinhas de alumínio de 200g

Coordenação
motora
fina
e
grossa,
Competências
ritmo, musicalização, trabalho em equipe,
estimuladas
cooperação
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Atividade 12: Escravos de Jó
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça
o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Aumente a velocidade da música após todos terem entendido a atividade, ampliando o grau de dificuldade.
Desenvolvimento:
1. Semelhante à ideia da atividade Fome Come, os brincantes estarão em roda.
2. Apresenta-se a música do Escravos de Jó.
Escravos de Jó jogavam caxangá.
Tira. Põe. Deixa ficar...
Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.
Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.
3. Os brincantes permanecem parados, podendo inclusive
ficar sentados, com um objeto igual para todos (pedrinhas,
copo, caneca etc.) na mão direita. Nesse caso, usaremos a latinha de alumínio. Ao ritmo da música, marcando os tempos
fortes, eles devem iniciar a brincadeira de passar o objeto que
têm na mão direita para o vizinho da direita e receber com a
mão esquerda o objeto do vizinho da esquerda, trocando-o rapidamente de mão.
4. Quando a letra diz “zigue-zigue-zá”, o objeto é retido na
mão direita, e só é passado para a pessoa da direita na última
palavra.
5. Quando todos estiverem com facilidade na brincadeira,
ao invés da letra da música, substituir por la la la la lá ou hum
hum hum hum, ou então fazer a sequência todos mudos, apenas com a movimentação da latinha.
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Atividade 13: Girafa / Elefante
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Discriminação visual/auditiva; lateralidade,
estimuladas
localização espacial, esforço para se superar
Valor a ser
exercitado

Sorria e faça sorrir; Viva com garra; Fortaleça
o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Crie outras formas de variação de bichos.
Desenvolvimento:
1. Todos os brincantes devem ficar em círculo e um dos
participantes, no centro.
2. O brincante que estará no centro do círculo deverá
apontar um dos brincantes do círculo e falar o nome de um dos
dois bichos: GIRAFA ou ELEFANTE. Automaticamente o colega apontado deverá imitar o bicho com a ajuda de seus colegas
da esquerda e da direita.
3. Para imitar a GIRAFA, o brincante apontado deverá erguer os braços como se fosse o pescoço da girafa, os brincantes da esquerda e da direita deverão abrir os braços ao longo
do corpo do participante do meio (aquele que está com os braços erguidos).
4. Para imitar o ELEFANTE, o brincante apontado deverá
colocar suas mãos abertas uma na frente da outra em frente ao
seu nariz, como se fosse a tromba do elefante, e os brincantes
da esquerda e da direita deverão fazer o mesmo gesto com as
mãos, mas na orelha do participante do meio, como se fossem
as orelhas do elefante.
5. Para dar um clima de aventura na atividade, informe que
aquele que errar ou demorar dos três que deveriam imitar a
Girafa ou o Elefante deverá ir para o meio do círculo.
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Atividade 14: Levante-se
Objetivo

Dotar o aluno de informações para que entenda a necessidade do grupo, a fim de jogar
com os outros e não contra os outros.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Cooperação, conhecimento de si e dos outros,
Competências empatia, trabalho em equipe, autoconfiança,
estimuladas
esforço para se superar, afirmação enquanto
grupo
Comunique-se sincera e honestamente; PraValor a ser
tique a gratidão; Espalhe gentileza, engranexercitado
deça as relações
De olho na atividade:
● Deixar que cada um consiga em seu tempo. Se possível,
trocar de duplas.
Desenvolvimento:
1. Todos devem formar duplas, sentados um de costas para
o outro.
2. O professor explica que as duplas devem levantar sem a
ajuda das mãos.
Atividade 15: Tom e Jerry
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Discriminação visual, atenção, corrida,
estimuladas
lateralidade, noção espacial
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Viva com
garra; Celebre
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Atividade 15: Tom e Jerry
De olho na atividade:
● Brinque com o grupo.
Desenvolvimento:
1. Disponha todos os brincantes em lugares separados do
espaço da brincadeira e sentados com as pernas estendidas.
2. Separe dois brincantes; um será o Tom (gato) e o outro, o
Jerry (rato). O objetivo é o gato pegar o rato, seguindo a cadeia
alimentar.
3. Para o rato se salvar, deverá pular a perna de um colega.
Automaticamente, invertem-se os papéis: quem estava sentado levanta e se transforma no gato, o pegador. Quem era o
gato foge, transformando-se no rato, virando o fugitivo. E o
rato fica sentado esperando sua próxima vez.
4. Caso o gato pegue o rato antes de ele pular a perna de alguém, invertem-se os papéis. O gato vira rato e o rato vira gato.
Atividade 16: Peito, estala, bate

Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo. Verificar e aplicar diferentes
tipos de ritmos nas atividades do cotidiano,
uma vez que somos diferentes e temos ritmos de vida diferenciados.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Musicalização, ritmo, coordenação motora,
Competências
concentração, discriminação auditiva,
estimuladas
atenção
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Espalhe gentileza,
engrandeça as relações; Viva com garra

De olho na atividade:
● Visite o site disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=EGSzwp55Gvk, acessado em abril de 2019.
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Desenvolvimento:
1. A brincadeira é feita com dois ou mais brincantes.
2. Seguir a sequência da letra da música: Peito, estala, bate
/ pé peito / estala bate / estala peito / estala bate / pé peito /
estala shhhi.
3. Primeiro, os brincantes batem no peito, depois, estalam
os dedos da mão; depois batem uma palma. Batem no peito,
estalam os dedos e batem uma palma. Estalam os dedos e batem no peito. Estalam os dedos e batem uma palma. Batem no
peito, estalam os dedos e fazem movimento de silêncio.

SUGESTÕES
Podem-se usar diferentes partes do corpo ao invés do peito
(coxa, bumbum, braço, joelho, pé, barriga).

Atividade 17: Tempos da Carochinha na Gaia+

Objetivo

Promover o resgate das brincadeiras por meio
de uma proposta de socialização que possibilite a elaboração de vivências e a exploração
de brincadeiras tradicionais, visando à valorização do conhecimento da sociedade.

Duração

2 aulas

Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre
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Atividade 17: Tempos da Carochinha na Gaia+
De olho na atividade:
● Reforce a ideia de que são brincadeiras antigas e que
ficaram esquecidas pela sociedade.
● Converse com as crianças e veja se os pais, avós, tios e
vizinhos conhecem essas atividades.
● Peça que pesquisem essas atividades fora do espaço
Gaia+.
Desenvolvimento:
1. Vide apêndice para escolher qual é a melhor atividade a
ser desenvolvida.
2. Há inúmeras atividades que também são antigas e podem
ser trabalhadas com os alunos. Fique à vontade para explorar
outras dinâmicas.
3. Escolha um melhor momento dentro do cronograma de
cada escala para execução dessa proposta.
4. Segue uma lista de sites que são sítios de pesquisa para
trabalhar atividades antigas e regionais. Disponíveis e acessados em abril de 2019.
http://www.brasilescola.com/cultura/brincadeirasbrinquedos-culturais.htm
http://www.cdof.com.br/recrea3.htm
http://www.escolaoficinaludica.com.br/brincadeiras/index.
htm
http://www.mapadobrincar.com.br
Atividade 18: #liberougeralnagaia

Objetivo

Dar a condição de criar, pois toda vez que a
criança realiza uma tarefa de forma própria
(estilo), está manipulando ou executando
uma criação, através das características do
lazer: liberdade de escolha, espontaneidade
e busca de um estado de espírito.

Duração

2 aulas
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Atividade 18: #liberougeralnagaia
Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

De olho na atividade:
● Brinque com os brincantes.
● Elogie-os e motive-os nas atividades.
● Interfira de maneira positiva nas atividades desenvolvidas,
ampliando o repertório de movimentos.
● Faça-os se sentir importantes.
Desenvolvimento:
1. Permitir que os brincantes escolham a atividade que querem fazer. Isso faz com que eles se sintam valorizados e estejam livres para desenvolver o que quiserem, sem que haja a
intervenção do professor em uma dinâmica dirigida.
2. Escolher a última aula do mês para essa proposta.

2.3. ATIVIDADES DA 3ª ESCALA
Atividade 1: Todo louco é louco
Objetivo

Propor atividades que favoreçam a vivência
e a expressão corporal, rítmica e expressiva
do movimento.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais
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Atividade 1: Todo louco é louco
Estrutura corporal, discriminação auditiva e
Competências
visual, reconhecimento do espaço de ação
estimuladas
(acima, abaixo), esforço para se superar
Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda

De olho na atividade:
● Ser ligeiro para tentar vencer o aluno.
● Solicitar que os alunos tragam para a próxima aula latas
de alumínio de 400g (se possível com uma semana de
antecedência), como de Nescau.
Desenvolvimento:
1. Essa atividade não necessita de divisão de equipes.
2. Semelhante ao “morto ou vivo”. O professor apresenta a
voz de comando, segundo a qual os brincantes deverão executar o que for combinado. Caso o comando seja colocar a mão
na cabeça, todos deverão colocar a mão na cabeça, independentemente da execução do professor.
3. O professor tem como objetivo ludibriar os brincantes,
forçando-os assim ao erro.
4. Os comandos podem ser referentes a partes do corpo,
em que se fala qualquer segmento do corpo e os brincantes
deverão colocar as mãos no local solicitado.
5. Dica de comandos e movimentos:
Cabeça = as duas mãos na cabeça
Bochecha = as duas mãos na bochecha
Orelha = as duas mãos na orelha
Testa = as duas mãos na testa
Nuca = as duas mãos na nuca
Nariz = as duas mãos no nariz
Bigode = os polegares e indicadores sobre o maxilar
Barba = as duas mãos de punhos fechado abaixo do queixo
Costeletas= polegares e indicadores na parte lateral do rosto
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6. Uma variação dessa atividade é o Cabelo Cabeludo.
7. Quando o professor mencionar a palavra “Cabelo”, todos
os participantes deverão colocar a mão na cabeça. Quando o
professor mencionar a palavra “Cabeludo”, todos os participantes deverão tirar a mão da cabeça e erguê-la. Quando o professor mencionar a palavra “Pipoca”, os participantes deverão dar
um salto, estender os braços e as pernas, e dar um grito bem
alto, dizendo: “PÁ”. Quando o professor mencionar a expressão
“Panela de Pressão”, os participantes deverão colocar um dedo
bem em cima e no meio da cabeça, dar um giro e imitar o barulho de uma panela de pressão.
8. Para incrementar a atividade, o professor poderá trabalhar em cima do tradicional “Morto”, “Vivo”, “Duro” e “Mole”.
Atividade 2: Pé de lata
Objetivo

Estimular a criatividade e possibilitar aos alunos um momento de criação do seu próprio
brinquedo.

Duração

2 aulas

Materiais

Lata de alumínio de 400g, barbante, prego,
martelo, bola plástica

Competências Habilidades manuais, equilíbrio, noção
estimuladas
espacial
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Vá além e surpreenda

De olho na atividade:
● Em uma aula, procurar confeccionar o pé de lata. Se for o
caso, pintá-lo. Em outra aula, explore o brinquedo.
● Solicitar que os alunos tragam para a sala de aula duas garrafas pet (se possível com uma semana de antecedência).
Desenvolvimento:
1. Seguir o passo a passo para se fazer um Pé de Lata.
2. Pegue uma latinha de alumínio de 400g. Com um prego, martele até furar uma das extremidades. Atenção: esse furo
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deve ser feito na parte traseira da lata, não onde fica a tampa,
mas no bumbum da lata.
3. Gire a lata e fure do outro lado, assim ela terá dois furos.
4. Pegue um barbante de mais ou menos um metro e meio e
passe por dentro de um furo, dando um nó reforçado a fim de
não sair mais.
5. Faça o mesmo procedimento no outro furo.
6. Repita todas as operações em outra latinha.
7. Após ter feito o brinquedo, explore ao máximo diferentes movimentações. Andar lentamente, andar rápido, passadas
curtas e longas, passar por cima de um obstáculo.
8. Crie circuitos para ampliar a dificuldade de movimentação
9. Finalize a aula com uma partida de futebol com uma bola
plástica. Você irá se surpreender com as habilidades dos alunos.
Atividade 3: Bilboquê do Chavinho
Objetivo

Estimular a criatividade e possibilitar aos
alunos um momento de criação do seu próprio brinquedo.

Duração

1 aula

Um copo de papel ou garrafa pet, barbante,
uma folha de papel usado, fita-crepe, tinta
guache
Habilidades manuais, coordenação motora
Competências
fina e grossa, força, reconhecimento do
estimuladas
espaço e da ação (dentro e fora)
Materiais

Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Vá além e surpreenda

De olho na atividade:
● Assistir aos vídeos disponíveis em: https://www.youtube.
com/watch?v=gQC6LEhWQjg
●http://www2.uol.com.br/debate/1385/cidade/
cidade23d.htm
Ambos acessados em abril de 2019.
● Após finalizado o brinquedo, brinque muito com seus
alunos.
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Desenvolvimento:
1. Seguir o passo a passo para se fazer um bilboquê.
2. Corte a parte de cima da garrafa, ficando como uma espécie de funil.
3. Amasse o papel usado até formar uma bolinha
4. Envolva a bolinha de papel com fita-crepe e pinte. Corte
cerca de um metro de barbante e cole uma das pontas da bolinha, com fita-crepe.
5. Corte um quadrado liso da parte que sobrou da garrafa
pet e enrole no bico da garrafa, de forma que ele vire um cabo.
6. Enrole o cabo com fita adesiva e prenda bem no gargalo
da garrafa.
7. Amarre uma ponta do barbante no início do cabo com
o funil.
8. O objetivo da brincadeira é segurar o copo com uma das
mãos e tentar colocar a bolinha dentro, sem tocar nela.
Atividade 4: Jamball
Objetivo

Estimular a criatividade e possibilitar aos
alunos um momento de criação do seu próprio brinquedo.

Duração

1 aula

Materiais

Garrafa pet, fita-crepe, tinta guache

Habilidades manuais, mira, agilidade,
Competências
coordenação motora, lançamentos e
estimuladas
recepções
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Vá além e surpreenda

De olho na atividade:
● Cuide da segurança dos alunos.
● Após finalizado o brinquedo, brinque muito com seus alunos.
Desenvolvimento:
1. Passo a passo para produzir um Jamball:
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2. Corte uma garrafa pet a mais ou menos um palmo do bico
dela, parecendo um funil.
3. Coloque uma fita-crepe na extremidade do funil, para não
cortar a mão na hora da brincadeira.
4. Pinte a tampinha da garrafa e está pronto o Jamball.
5. O objetivo é você lançar a tampinha para o alto e fazer
com que caia dentro do funil.
6. Inicie individualmente, criando uma série de combinações
para lançamentos. Uma mão, mão direita, mão esquerda, lançar
de costas, de olhos vendados, entre outras ações.
7. Desenvolva os exercícios nos quais a tampinha é arremessada pelo Jamball, lançando-a para cima e recebendo com as
mãos, tentando acertar um alvo e assim por diante.
8. Faça exercícios combinados em duplas.
9. Quando todos estiverem com habilidade boa sobre o
brinquedo, tente fazer uma partida de handebol com ele, claro
que adaptando o gol.
Atividade 5: Cruzada, aberta e fechada
Objetivo

Desenvolver habilidade de estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado ao físico.

Duração

1 aula

Materiais

2 canetas ou 2 lápis ou 2 objetos iguais

Competências Percepção visual, atenção, reconhecimento da
estimuladas
ação de espaço (agrupação e aproximação)
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Simplifique, faça mais com menos; Pratique a
gratidão

De olho na atividade:
● Desafie seus alunos a achar o segredo.
Desenvolvimento:
1. Nessa atividade há um enigma que os brincantes deverão
desvendar.
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2. Posicionar todos em roda.
3. O professor dirá que eles podem passar a caneta ou lápis
ou qualquer objeto semelhante apenas de três maneiras diferentes: cruzada, aberta ou fechada.
4. Escolher uma das três opções de passagem do objeto,
falar em voz alta o seu desejo e entregá-los para a pessoa que
estiver ao lado direito.
5. Ao receber o objeto, o brincante deve escolher uma das
três opções aleatoriamente e entregá-lo ao segundo brincante,
dizendo a maneira que irá passar o objeto, ou seja, se desejar
passar o objeto na posição aberta, entregará de braços abertos; se for fechado, entregará de braços fechado; e cruzado de
maneira cruzada.
6. Cabe ao professor informar se essa passagem está correta ou não. Isto é, se o brincante pode ou não passar o objeto
daquela forma. Aqui está o “X” da questão.
7. O segundo brincante executa as mesmas tarefas e entrega o objeto ao terceiro participante, que o entrega para o
quarto, e assim sucessivamente, obedecendo a uma sequência
lógica de operação.
8. O que os brincantes devem descobrir?
Resposta: O segredo da passagem dos objetos está relacionado ao posicionamento dos braços do professor no momento
em que o jogador fala de que forma ela se dará. Ele poderá variar a posição de seus braços para dificultar a atividade.
9. A atividade se encerra quando todos descobrirem o segredo. Para facilitar, o professor poderá dar dicas da atividade,
como ao forçar o movimento corporal dos braços, deixando-os
em evidência.
Atividade 6: Salada de fruta
Objetivo

Apresentar durante o movimento soluções
importantes para resolver problemas que
aparecem nos jogos. Elaborar soluções rápidas para o objetivo do jogo.

Duração

1 aula

Materiais

Sulfite, canetões, ou giz de lousa, fita-crepe
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Atividade 6: Salada de fruta
Competências Atenção, memorização, velocidade
estimuladas
raciocínio, reflexo, percepção auditiva
Valor a ser
exercitado

de

Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
Comunique-se sincera e honestamente

De olho na atividade:
● Garantia de risadas quando bem executada.
Desenvolvimento:
1. Separar o grupo em duplas e fazer uma fila com elas.
2. Peça para cada dupla de brincantes escolher uma fruta,
desde que não se repita a mesma fruta entre duplas diferentes.
3. Dê a eles uma folha sulfite, uma para cada um da dupla, e
peça para que escrevam o nome da fruta escolhida.
4. Coloque-os em círculo, e os membros da dupla devem
ficar distantes um do outro.
5. Prenda no chão a folha sulfite com o nome da fruta virado
para cima, de forma que todos possam ver.
6. Informe-os de que, a partir daquele momento, será cada
um por si e não haverá mais a dupla.
7. Você, professor, no meio da roda deve falar a seguinte
frase: “Fui à feira e comprei um abacaxi!”.
8. Quem é abacaxi deverá sair e tentar entrar no lugar do
outro abacaxi. Você, professor, que estava no meio, deverá tomar o lugar de alguém, conquistando seu território.
9. Quem sobrar deverá ficar no meio da roda e dar o comando.
10. Depois de algum tempo de brincadeira, pode comprar
mais de uma fruta na feira, por exemplo, “Fui à feira e comprei
pêssego e goiaba”.
11. Todas essas frutas devem sair do lugar e conquistar outro
território. Nota-se que, ao trocar de lugar, o nome de sua fruta
também muda. Preste atenção nessa informação.
12. Quando alguém falar “Fui à feira e fiz uma salada de fruta!”, todos devem trocar de lugar.
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Atividade 7: Jogo da velha gigante
Objetivo

Apresentar durante o movimento soluções
importantes para resolver problemas que
aparecem nos jogos. Elaborar soluções rápidas para o objetivo do jogo.

Duração

1 aula

Materiais

10 bolas sendo 5 de uma cor e 5 de outra cor

Competências Raciocínio, velocidade, pensamento rápido,
estimuladas
identificação
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Vá além e
surpreenda

De olho na atividade:
● Induza que os alunos pensem sobre onde colocarão os
marcadores (bolas) no jogo da velha.
● Estimule o raciocínio lógico dos brincantes.
Desenvolvimento:
1. O objetivo é fazer um jogo da velha a distância.
2. Divida o grupo em duas equipes, posicionando-os em fila.
3. Separe 5 bolas de uma cor a um grupo e 5 bolas de outra
cor a outro.
4. Ao seu sinal, o brincante deverá ir até onde está o jogo
da velha, quicando a bola e colocando-a em um quadrante do
jogo da velha.
5. Ele deve então correr para o início da fila, dando chance
para o outro colega fazer a mesma estratégia.
6. Vence a equipe que completar primeiro o jogo da velha.
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Atividade 8: Modelando na Gaia+
Objetivo

Construir diferentes formas de criações.

Duração

1 aula

Materiais

Massinhas

Coordenação motora fina, criatividade,
Competências
organização, autoconfiança, trabalho em
estimuladas
equipe
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Pratique a gratidão;
Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Crie outras possibilidades de brincar com a massinha.
● Parabenize todos pela sua produção, mesmo que o
resultado não seja o esperado
● Registre a atividade.
Desenvolvimento:
1. Momento de criação com massinhas.
2. Desenvolva um tema qualquer partindo do pressuposto
dos valores da Gaia+ e peça aos brincantes que façam um cenário em que apareçam esses valores.
3. Cada um deverá produzir a sua escultura.
4. Tente fazer com a sala inteira e monte esse cenário.
Atividade 9: Vassouraball
Objetivo

Apresentar durante o movimento soluções
importantes para resolver problemas que
aparecem nos jogos. Elaborar soluções rápidas para o objetivo do jogo.

Duração

1 aula

Materiais

Cabo de vassoura, retalho de TNT, dois golzinhos
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Atividade 9: Vassouraball
Competências Corrida, coordenação motora grossa, força,
estimuladas
destreza
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Crie valor, gere resultado; Simplifique, faça mais com menos

De olho na atividade:
● Essa atividade é uma espécie de futebol de salão, porém
adaptado.
● Informar as regras com clareza para que ninguém se
machuque.
Desenvolvimento:
1. Divida os brincantes em dois grupos. Monte dois golzinhos
em pontos extremos do espaço.
2. Cada grupo deve ficar ao lado de cada gol.
3. Enumere os brincantes. As equipes devem ter o mesmo
número de pessoas; caso não tenha, um brincante terá duas
numerações.
4. Coloque um cabo de vassoura em frente ao gol de cada
equipe e um pedaço de TNT no meio do campo (ela será a bola
do jogo).
5. Você, professor, mencionará um número, e o brincante
de cada equipe correspondente a esse número deverá pegar o
cabo e ir em direção ao pedaço de TNT que estará no centro
do campo. Isto é, se o professor chamar o número 4, ambos os
números 4 de cada equipe deverão pegar o cabo de vassoura
e sair correndo para o centro do campo.
6. Informe que o cabo SEMPRE deverá estar apontando para
o chão. O objetivo é carregar o TNT ao gol adversário.
7. Vencerá a equipe que fizer mais gols.
Atividade 10: Sorrisos geram sorrisos
Objetivo

Valorizar as relações interpessoais através do
sorriso.
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Atividade 10: Sorrisos geram sorrisos
Duração

1 aula

Materiais

Jornais

Autocontrole, esforço para se superar,
Competências
honestidade, conhecimento de si e dos
estimuladas
outros
Valor a ser
exercitado

Gratidão; Celebre; Espalhe gentileza, engrandeça as relações; Sorria e faça sorrir

De olho na atividade:
● Brinque com seu grupo. A animação é garantida.
● Coloque uma música animada de fundo
Desenvolvimento:
1. Atividade individual e com muita risada.
2. Cada brincante deverá ter 5 bolinhas de papel amassado
em suas mãos. Elas serão representadas pela vida de cada um.
3. Todos deverão se deslocar pelo espaço da atividade, encontrar um colega, ficar de frente e tentar fazê-lo dar risada.
4. Quem rir primeiro perde uma vida, tendo que entregar ao
colega uma bolinha de papel.
5. Vence quem tiver mais vidas em suas mãos.
Atividade 11: Bigode maluco
Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo.

Duração

1 aula

Materiais

Tiras de barbantes e repertório musical

Competências
Equilíbrio, ajuste postural, expressão corporal
estimuladas
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Atividade 11: Bigode maluco
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Sorria e
faça sorrir

De olho na atividade:
● Selecione um repertório de músicas variado quanto à
intensidade do ritmo. Músicas lentas, moderadas e agitadas.
● Dar dificuldade ao grupo, por exemplo, pular num pé só,
girar o corpo, subir e descer até chão, entre outras.
Desenvolvimento:
1. Entregue um pedaço de barbante aos brincantes.
2. Explique que o pedaço de barbante deverá estar entre os
lábios superiores da boca e o nariz, como se fosse um bigode.
3. Coloque músicas animadas ao som das quais todos deverão dançar.
4. Os brincantes deverão equilibrar o seu bigode.
5. Não vale prender o bigode, apenas equilibrar.
6. Aqueles brincantes cujo bigode desequilibrar do rosto e
cair deverá sentar e sair do jogo.
7. Vence o brincante que conseguir ficar por mais tempo
com o bigode em seu rosto.
Atividade 12: Painel fotográfico
Objetivo

Despertar o interesse pela criação.

Duração

1 aula

Materiais

Folha de sulfite numerada, caneta e cartões
fotográficos

Competências Identificação,
domínio
do
assunto,
estimuladas
cooperação, conhecimento de si e dos outros
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Crie valor,
gere resultado
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Atividade 12: Painel fotográfico
De olho na atividade:
● Invente e ouse na criação. Faça cartões fotográficos de
acordo com o conhecimento dos alunos.
● Produzir o material antes da aula.
● Desafie os alunos a trazer outros painéis fotográficos vindos
de casa.
Desenvolvimento:
1. Divida os alunos em duplas.
2. Você deverá confeccionar antes da aula cartões com fotos de pessoas famosas ou personagens de domínio do público.
3. Cada dupla de brincantes receberá uma folha numerada
de 1 a 25, caso haja essa quantidade de fotos a ser desvendada.
Quem define o número de fotografias é quem está no comando
da atividade.
4. Os brincantes deverão adivinhar as fotos que estão nos
cartões e escrever em seu próprio gabarito.
5. Vence quem descobrir o maior número de fotos.
Atividade 13: Anagrama
Objetivo

Despertar o interesse pela criação.

Duração

1 aula

Materiais

Cartolina e canetão

Competências Respeito às normas e regras do jogo,
estimuladas
competição, autocontrole
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Crie valor, gere resultado

De olho na atividade:
● Confeccionar as fichas antes do início do jogo.
● Desafiar os alunos, fazendo com que eles criem suas
próprias fichas e joguem com os colegas.
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Desenvolvimento:
1. Separe a turma em dois ou mais grupos.
2. Um ANAGRAMA é criado ao se escrever uma palavra misturando suas sílabas, conforme exemplo na tabela abaixo.
3. Ao falar valendo, o professor levanta apenas uma ficha
por vez, cada ficha apresentando um ANAGRAMA. Quem souber a resposta deve levantar a mão, e ao acertar ganha 10 pontos para a sua equipe.
4. Ao final, vence a equipe que tiver o maior número de pontos.
5. O professor pode optar por dar uma dica, caso o grupo
tenha dificuldade de acertar as palavras.
DICA

ANAGRAMA

RESPOSTA

1. ATOR

CERDAGO LATHIA

THIAGO LACERDA

2. APRESENTADORA

ANETEULIS GADRI

ADRIANE GALISTEU

SOA JÔRES

JÔ SOARES

DINAL RONHO

RONALDINHO

5. ANIMAL

FANALETE

ELEFANTE

6. ANIMAL

COMACA

MACACO

7. ANIMAL

POTAPÓ HIMO

HIPOPÓTAMO

8. ANIMAL

LEBO TABOR

BORBOLETA

9. OBJETO

CUROCU ÓLOSES

ÓCULOS ESCUROS

10. OBJETO

FOLETENE

TELEFONE

11. OBJETO

PILARA ZEI

LAPIZEIRA

12. OBJETO

DENCODE ESVATE

ESCOVA DE DENTE

13. COMIDA

CARSSA NEADA

CARNE ASSADA

14. COMIDA

GOTO PEI DEFRAN

PEITO DE FRANGO

15. COMIDA

ADA FEIJO

FEIJOADA

16. COMIDA

TAFRIBA TATA

BATATA FRITA

3. APRESENTADOR
4. JOGADOR
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SUGESTÕES
Conforme abordado na tabela de ANAGRAMAS, dependendo do centro de interesse e objetivo da aula da Oficina do
Pensar ou da Oficina do Comunicar, poderão ser preparados
ANAGRAMAS de acordo com personalidades históricas, locais, animais, comidas típicas, sem limite para a criatividade.

Atividade 14: As joias da Coroa
Objetivo

Desenvolver habilidade de estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado ao físico.

Duração

1 aula

Carta da rainha, papel e caneta, caracterização de rainha e do trono
Espírito de equipe, orientação espacial,
Competências
organização, participação, respeito às
estimuladas
normas e regras
Viva com garra; Comunique-se sincera e hoValor a ser
nestamente; Crie valor, gere resultado; Fortaexercitado
leça o grupo, unidos vamos mais longe
Materiais

De olho na atividade:
● Caracterizar o professor de rainha para dar início à
atividade e contextualizar a dinâmica.
● Preparar a atividade antes de seu início.
Desenvolvimento:
1. Separe a turma em dois grupos.
2. O professor deverá estar caracterizado de rainha e sentado em uma cadeira. Ele contará uma história em que as preciosas joias da rainha sumiram e ela pede ajuda para recuperá-las.
Ela recebeu uma carta anônima, que foi rasgada sem querer
por seu filho, o príncipe Carlinhos, mas acha que, se as equipes
encontrarem todos os pedaços e montarem a carta, saberão
quem roubou as joias.
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3. Antes de iniciar a atividade, professor, esconda pedaços
da carta rasgada pelo espaço Gaia+, como se fosse um quebracabeça. O modelo da carta está escrito abaixo.
Assiduamente às quinze e quinze, desejo vê-los de calça
lilás e com camisa de nuances amarelas para irem amanhã cedo no castelo de Otelo. Marinheiros de sainhas se
desculparão nesse jantar antes de tomarmos os caldos de
nozes e salada, mas como verdadeira comida terá cordeiro
cultivado nos prados sérios de Perseu. O perfil dos homenageados da noite prima pela incipiencia e quente mãos
de uma donzela na fossa como presente me trarão índios
carecas e uma ovelha branquinha. A festa completa somente será se garças, gambás e escorbutos andarem em
meu asseado e próprio riacho mas joaninhas em voo baixo
com todo trabalho e sono que você me causou não serão
aceitas!
4. A carta traz uma mensagem desconexa e sem sentido.
Nota-se que na carta há letras em negrito. Aqui está o segredo
do mistério. Os brincantes deverão descobrir esse segredo e
procurar onde estão as joias.
5. Ao dar início à atividade a rainha informa que alguns serviçais esconderam alguns pedaços de uma carta pelo espaço
Gaia+. Compete aos brincantes achar esses pedaços no primeiro momento.
6. Num segundo momento, os brincantes deverão decifrar a
carta para depois achar as joias.
7. Vence a equipe que encontrar primeiro as joias.
8. Segue a mensagem que os brincantes deverão encontrar.
Mensagem
As joias nunca saíram do castelo e a rainha culpa
a todos nós. Mas o verdadeiro culpado
é seu filho, o príncipe, que não deu a ela os
remédios. A velha rainha está
completamente gagá e escondeu as próprias
joias embaixo do trono.
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Atividade 15: Valores Gaia+
Objetivo

Reforçar os valores aprendidos no projeto, a
fim de fazer parte da vida do aluno em sua
totalidade.

Duração

1 aula

Materiais

Canetas e cartolina

Competências Respeito a si e aos outros, responsabilidade,
estimuladas
corrida, reflexão

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

De olho na atividade:
● Antes de a atividade iniciar, converse com o grupo sobre
alguns princípios e valores que estão vendo no projeto.
● Momento de reflexão maior do que a atividade em si.
Desenvolvimento:
1. Divida-os em grupos e em fileiras.
2. Semelhante a uma gincana de estafeta, a certa distância
encontram-se uma cartolina e canetas. O primeiro de cada fila
deverá se dirigir até elas e escrever algo que o projeto está
trabalhando com as crianças, por exemplo, valores, princípios,
responsabilidades. Desde que não repitam informações.
3. A ideia é fazer com que os brincantes entendam através
da brincadeira o que está sendo semeado pelo projeto Gaia+.
4. Cada brincante, depois de escrever, volta ao início da fila,
dando oportunidade ao colega seguinte.
5. O professor dará um tempo à atividade. Vencerá o grupo que escrever mais informações, sem que haja repetição de
dados.
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Atividade 16: Nó humano
Objetivo

Dotar o aluno de informações para que entenda a necessidade do grupo, a fim de jogar
com os outros e não contra eles.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Flexibilidade, cooperação, trabalho em
estimuladas
equipe, respeito a si e as outros
Valor a ser
exercitado

Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe;
Comunique-se sincera e honestamente; Pratique a gratidão

De olho na atividade:
● Fique de fora e anote todas as ações que serão feitas,
para depois refletir sobre elas.
Desenvolvimento:
1. Todos devem ficar em círculo, exceto um, que ficará de
fora, só observando.
2. Os brincantes do círculo devem passar por cima e por
baixo das mãos dos companheiros.
3. Quando tiverem feito um verdadeiro nó, chamam o observador para desatá-lo.
4. Ele deve indicar ao grupo qual caminho seguir.
5. Faça com que os demais brincantes também sejam o
observador.
Atividade 17: Pega-pega do abraço
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
a percepção cognitiva e socioafetiva; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais
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Atividade 17: Pega-pega do abraço
Competências Conhecimento de si e dos outros, percepção
estimuladas
visual, afetividade, organização
Valor a ser
exercitado

Sorria e faça sorrir; Pratique a gratidão; Espalhe gentileza, engrandeça as relações; Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Brinque com os brincantes.
● Excelente atividade para ser feita quando o grupo
apresentar comportamentos agressivos.
Desenvolvimento:
1. Cada um por si, em todo o espaço, escolhe um pegador e
os demais serão os fugitivos.
2. Ao iniciar a brincadeira, explique que a única maneia de
não ser pego é abraçando o colega, assim, o pegador não pode
pegar quem estiver abraçado. Porém esse abraço deve durar
no máximo 5 segundos e também o pegador não poderá “guardar caixão”, ficar esperando os colegas saírem do abraço.
3. Quando pegar alguém, ele virá o pegador.
Atividade 18: Costurando a costura
Objetivo

Adquirir o gosto pela competição de uma
forma prazerosa e lúdica.

Duração

1 aula

Materiais

Caneta e barbante

Coordenação motora, reconhecimento do
Competências
espaço de ação (aproximação e separação),
estimuladas
espirito de equipe
Valor a ser
exercitado

Viva com garra; Simplifique, faça mais com
menos; Crie valor, gere resultado

De olho na atividade:
● Confeccionar o material antes de a atividade iniciar.
86

Desenvolvimento:
1. Separe a turma em duas fileiras.
2. Amarre em uma caneta ou superfície semelhante um barbante. A mesma quantidade de barbante deve haver para ambas as canetas.
3. O último de cada fileira deverá soltar todo o barbante e
passar para o brincante que estiver à sua frente, passando por
dentro de sua camisa ou qualquer parte da roupa, costurando-o. Este fará o mesmo com seu colega da frente até chegar ao
primeiro da fila.
4. O primeiro da fila deverá enrolar o barbante na caneta até
o fim.
5. Vencerá a equipe que costurar todos os brincantes e entregar ao professor a caneta enrolada com o barbante.
Atividade 19: Tempos da Carochinha na Gaia+

Objetivo

Promover o resgate das brincadeiras por meio
de uma proposta de socialização que possibilite a elaboração de vivências e a exploração
de brincadeiras tradicionais, visando à valorização do conhecimento da sociedade.

Duração

2 aulas

Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre
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Atividade 19: Tempos da Carochinha na Gaia+
De olho na atividade:
● Reforce a ideia de que são brincadeiras antigas e que
ficaram esquecidas pela sociedade.
● Converse com as crianças e veja se os pais, avós, tios e
vizinhos conhecem essas atividades.
● Peça que pesquisem essas atividades fora do espaço
Gaia+.
Desenvolvimento:
1. Vide apêndice para escolher qual é a melhor atividade a
ser desenvolvida.
2. Há inúmeras atividades que também são antigas e podem
ser trabalhadas com os alunos. Fique à vontade para explorar
outras dinâmicas.
3. Escolha um melhor momento dentro do cronograma de
cada escala para execução desta proposta
4. Segue uma lista de sites que são sítios de pesquisa para
trabalhar atividades antigas e regionais. Disponíveis e acessados em abril de 2019.
http://www.brasilescola.com/cultura/brincadeirasbrinquedos-culturais.htm
http://www.cdof.com.br/recrea3.htm
http://www.escolaoficinaludica.com.br/brincadeiras/index.
htm
http://www.mapadobrincar.com.br
Atividade 20: #liberougeralnagaia

Objetivo

Dar a condição de criar, pois toda a vez que
a criança realiza uma tarefa de forma própria (estilo) está manipulando ou executando
uma criação, através das características do
lazer: liberdade de escolha, espontaneidade
e busca de um estado de espírito.

Duração

2 aulas
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Atividade 20: #liberougeralnagaia
Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

De olho na atividade:
● Brinque com os brincantes.
● Elogie-os e motive-os nas atividades.
● Interfira de maneira positiva nas atividades
desenvolvidas, ampliando o repertório de movimentos.
● Faça-os se sentir importantes.
Desenvolvimento:
1. Permita que os brincantes escolham a atividade que querem fazer. Isso faz com que eles se sintam valorizados e estejam livres para desenvolver o que quiserem, sem que haja a
intervenção do professor em uma dinâmica dirigida.
2. Escolha a última aula do mês para essa proposta.

2.4. ATIVIDADES DA 4ª ESCALA
Atividade 1: 15 passes
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Bola
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Atividade 1: 15 passes
Competências Lançamento, recepção, tomada de decisão,
estimuladas
trabalho em equipe, corrida, reflexo
Valor a ser
exercitado

Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe;
Comunique-se sincera e honestamente

De olho na atividade:
● Jogo com bastante correria e movimento. Deixe as
regras bem claras aos brincantes para que não haja
muito contato físico.
Desenvolvimento:
1. Divida o grupo em duas equipes. Utilize todo espaço para
a atividade.
2. O objetivo é um grupo fazer 15 passes sem que a bola caia
no chão. É um jogo de ataque e defesa simultaneamente.
3. Lança-se a bola ao alto e o time que estiver de posse da
bola deverá fazer uma sequência de 15 passes sem que caia a
bola ou ela seja interceptada pelo outro grupo. A cada passe,
todos deverão fazer a contagem em voz alta.
4. Caso a bola caia no chão, a contagem dos passes zera e
inicia-se novamente.
5. Quem estiver de posse da bola será considerado atacante e não poderá se deslocar. Terá que ficar parado e realizar o
passe a qualquer colega de seu grupo.
6. Os demais devem procurar um espaço sem marcação
para poder receber o passe.
7. Quanto à defesa, em hipótese alguma poderá arrancar a
bola da mão do jogador do ataque, e sim ficar a um metro de
distância (mais ou menos a distância de um braço).
8. Esse brincante poderá atrapalhar, balançando os braços,
pulando na frente do adversário, mas SEM tocar no colega.
9. Ao cair a bola, qualquer um pode pegá-la e iniciar a contagem até 15.
10. Vencerá a equipe que chegar ao objetivo.
11. Caso esteja difícil chegar aos 15 passes, mude a estratégia
para 12 passes. Ou se for muito fácil, aumente para 20 passes.
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Atividade 2: Capitão onde está a chave?
Objetivo

Desenvolver habilidade estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado
ao físico.

Duração

1 aula

Materiais

Fantasia de pirata, canetão ou pintura facial

Competências Percepção visual e auditiva, velocidade de
estimuladas
reação, dinamismo, atitude, atenção
Valor a ser
exercitado

Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
Celebre; Comunique-se sincera e honestamente; Simplifique, faça mais com menos;
Sorria e faça sorrir

De olho na atividade:
● A performance de quem executa a atividade deve ser
muito bem desenvolvida, pois o sucesso da dinâmica está
no comando dela.
Desenvolvimento:
1. Conte a história sobre um navio pirata cujo o capitão escondeu uma arca de tesouro em uma ilha deserta e seus marujos ficaram responsáveis por guardar a chave. Cabe ao capitão,
por meio de perguntas, tentar descobrir onde está a chave.
2. Enumerar os brincantes de 1 ao número total de pessoas
que estiverem na atividade.
3. O capitão será o professor responsável por conduzir a
atividade, que chamará um marujo por seu número já estabelecido.
4. Esse marujo terá que se levantar e bater continência, respondendo ao capitão. Na segunda parte do diálogo, o capitão
pergunta ao marujo onde está a chave e o brincante deve mencionar o número de outro marujo. Segue a atividade até que
alguém erre o comando.
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Diálogo da atividade:
Capitão: Número oito?
Marujo: Sim, capitão?
(Obs.: neste momento deve-se bater continência)
Capitão: Onde está a chave?
Marujo: Está com o número 11, capitão.
5. Para aqueles que erram o comando, todos devem cantar
uma música: Bobeou, levou tinta! Para ra ra ra ra (2x). Pode-se
anular o participante fazendo um rabisco em seu rosto ou mão,
com a caneta hidrocor ou pintura facial.
6. Dependendo da estratégia adotada, todos os números
que saírem da atividade não poderão ser mais chamados pelos
marujos, tornando a atividade mais complexa e cada vez mais
difícil. Mas a ideia inicial é que uma mesma pessoa possa errar
mais vezes, deixando a dinâmica mais divertida ainda.
Atividade 3: Jockey Pô na Selva
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Trabalho em equipe, esforço para se superar,
estimuladas
sincronismo
Valor a ser
exercitado

Sorria e faça sorrir; Comunique-se sincera e
honestamente; Crie valor, gere resultado

De olho na atividade:
● Pode variar de acordo com o tema da aula das outras
oficinas.
Desenvolvimento:
1. Divida os brincantes em três grupos, indiferente da quantidade de pessoas em cada grupo.
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2. Semelhante ao tradicional Jockey Pô, em que há pedra,
papel e tesoura, nessa atividade haverá três elementos diferentes (leão, caçador e espingarda) para variar a dinâmica.
3. O movimento do LEÃO é de colocar as duas mãos ao lado
do rosto, simulando as garras do animal, com o ruído de um
rugido de leão; o CAÇADOR é representado por um movimento de bater continência (mão esquerda na lateral da testa) e
sem ruído; a ESPINGARDA é caracterizada por imitar atirar em
alguém com as duas mãos apontando os dedos indicadores e
polegares para o alto à frente do corpo, como se fosse empunhar a espingarda, e com um barulho estridente de tiro: Pá.
4. Cada grupo, sem que os outros percebam, escolhe uma
posição, combinando qual elemento todos executarão.
5. Todos devem ficar de costas e, quando o professor der a
ordem – Jockey Pô! –, todos deverão se virar e confrontar-se
ao mesmo tempo.
6. Verificar quem ganhou a rodada.
Quem ganha de quem este confronto?
Leão – ganha do caçador e perde da espingarda
Caçador – ganha da espingarda e perde do leão
Espingarda – ganha do leão e perde para o caçador
7. Marca ponto quem ganhar o confronto. Percebe-se que
numa rodada uma equipe poderá marcar dois pontos ou dar
empate a todas as equipes quando escolhem elementos diferentes.
Atividade 4: Agarre seu par

Objetivo

Verificar e aplicar os diferentes tipos de ritmos nas atividades do cotidiano, uma vez
que somos diferentes e temos ritmos de vida
diferenciados. Reforçar o relacionamento socioafetivo.

Duração

1 aula

Materiais

Aparelho de som e músicas
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Atividade 4: Agarre seu par
Competências Ritmo, expressão corporal, relacionamento
estimuladas
sócio afetivo, respeito a si e aos colegas
Valor a ser
exercitado

Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
Celebre; Pratique a gratidão; Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Selecione um repertório de músicas que os brincantes
curtem e que estão na moda.
Desenvolvimento:
1. É uma variação da dança das cadeiras, porém os brincantes farão o papel das cadeiras.
2. Divida-os em dois grupos. Se possível, separe por gêneros, meninos de um lado e meninas do outro – isso vai depender da quantidade de brincantes de cada sexo.
3. Forme uma fila, em que um grupo ficará parado fazendo
o papel das cadeiras e o outro grupo, em movimento, corre em
volta dessa fila. Nota-se que o grupo que for brincar deverá ter
um brincante a mais.
4. Os brincantes devem ficar dispostos parados ombro com
ombro lateralmente. O primeiro da fila virado para a direita, o
segundo para a esquerda, o terceiro retorna à direita, o quarto
para a esquerda, até o último nessa distribuição.
5. O professor fica no comando do som, iniciando e parando
a dinâmica.
6. Quando o som parar, os brincantes que estarão correndo
em volta da fila deverão abraçar o colega que estará parado.
Aquele que não conseguir um par ficará de fora da atividade,
levando consigo um brincante parado para dar o número exato
para a continuidade da dinâmica (como se fosse tirar a cadeira).
7. Vence o brincante que ficar por último na atividade.
8. Após o término da rodada, trocar as funções dos brincantes. Quem estava parado brinca e quem estava brincando
virará “cadeira”.
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Atividade 5: “Transmimento de pensação”
Objetivo

Construir formas de raciocínio logico. Aprimorar a habilidade do cérebro em usar a lógica.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Organização, curiosidade, aventura, vertigem,
estimuladas
descoberta
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Vá
além e surpreenda

De olho na atividade:
● Fique esperto e combine com um aluno antes a
estratégia do jogo sem que ninguém perceba.
● Sugerimos não revelar o segredo, assim, a expectativa e
a curiosidade ficam evidenciadas.
Desenvolvimento:
1. Retire um brincante do local da atividade (aquele com que
já foi combinada a estratégia do jogo).
2. Diga aos demais brincantes que eles brincarão de um jogo
chamado de “Transmimento de pensação”, em que o poder da
transmissão do pensamento é mais forte do que qualquer outro
sentimento.
3. O professor informa que os brincantes deverão escolher
um objeto qualquer que se encontra no espaço Gaia+ e quem
está fora deverá descobrir qual é o objeto selecionado.
4. O professor fará perguntas do tipo: “O objeto escolhido
foi a bola?” e o brincante que já sabe da estratégia responderá
“não”.
5. O segredo do jogo é um código, o qual já foi combinado
com o brincante escolhido antes da atividade e sem os outros
brincantes saberem. O professor avisará qual é o objeto pela
pergunta anterior. Quando o professor perguntar se é algum
objeto de cor preta, o brincante saberá que é o próximo objeto o escolhido. Por exemplo, se os brincantes escolheram uma
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borracha como objeto a ser descoberto, o professor pode começar perguntando: “O objeto escolhido foi a cadeira?”. O brincante que sabe do código responderá “Não”. Então o professor
perguntará: “O objeto escolhido foi o guarda-chuva (que é preto)?”. O brincante escolhido saberá que não é o guarda-chuva,
mas como esse é o código, o próximo objeto será o escolhido,
e responderá “Não”. Então o professor perguntará: “O objeto
escolhido foi uma borracha?”. O brincante escolhido responderá: “Sim!”.
6. Todos ficarão intrigados e curiosos para saber como funciona o poder da transmissão de pensamento.
7. Caso o grupo esteja intrigado e queira que o objeto escolhido seja na primeira tentativa, há a necessidade de combinar
outro código para essa situação com quem saiu da sala.
8. Variação: ao invés de escolher um objeto preto, pode ser
combinado objeto que tem quatro apoios (skate, carro, cadeira, cavalo...) ou nomes de mamíferos, e assim até a criatividade
permitir.
Atividade 6: Torneio de videogame

Objetivo

Adquirir o gosto pela competição de forma
prazerosa e lúdica. Mostrar ao aluno a importância de trabalhar elementos contemporâneos e tecnológicos por meio de uma ferramenta muito presente na vida do ser humano.

Duração

4 aulas

Materiais

Computador ou videogame

Competências Raciocínio intelectual, competição,
estimuladas
autocontrole, esforçar para se superar
Valor a ser
exercitado
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Vá além e surpreenda; Viva com garra; Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe; Crie
valor, gere resultado

Atividade 6: Torneio de videogame
De olho na atividade:
● Dê opções de em qual jogo querem competir.
● Caso não tenha o videogame, explore jogos educativos
como Tetris.
● Escolha jogos de domínio dos alunos.
● Seguem dicas de sites que trabalham jogos educativos.
http://www.educajogos.com.br/
http://www.escolagames.com.br/
http://jogos360.uol.com.br/educativos/
http://www.ojogos.com.br/
http://portal.ludoeducativo.com.br/pt/

Desenvolvimento:
1. Promova um torneio de videogame com os brincantes.
2. Procure fazer uma tabela de eliminatória simples (perdeu,
está fora) com seu grupo.
3. Sorteie os brincantes e coloque-os nas chaves. Segue um
modelo de tabela eliminatória simples.
1ª RODADA

2ª RODADA

3ª RODADA

DATA:

DATA:

DATA:

A
B

A
A

C
D

C
A

E
F

E

VENCEDOR
E

G

G
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4. Existem muitos joguinhos em tablets e Ipads que são bastante interessantes para essa atividade.
5. Divirta-se com os brincantes. Dê aos alunos que forem
sendo eliminados a possibilidade de não ficar com tempo ocioso, e sim outros jogos para praticar.
Atividade 7: Tibitar
Objetivo

Desenvolver habilidade estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado
ao físico.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Criatividade, identificação, conhecimento
estimuladas
gramatical, honestidade, concentração
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Espalhe gentileza,
engrandeça as relações; Pratique a gratidão

De olho na atividade:
● Caso a dinâmica esteja difícil, procure auxiliar na
construção da frase e nas dicas de resposta.
Desenvolvimento:
1. O objetivo é tentar adivinhar um verbo que foi selecionado
pelo grupo.
2. Um brincante retira-se da sala e os demais escolhem um
verbo para ser adivinhado.
3. Ao retornar, ele começa fazendo perguntas do tipo: Você
tibita na Gaia+? Ou você tibita dormindo?
4. E assim sucessivamente, até obter informações suficientes para arriscar um “chute”.
5. A ideia principal é tentar descobrir qual o verbo que o grupo havia pensando e que estava substituído pelo verbo TIBITAR.
6. Exemplo: o verbo é RESPEITAR. O brincante que fará as
perguntas deverá descobrir qual foi o verbo escolhido pelos colegas. Ao chegar na sala, deve fazer a primeira pergunta: Você
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tibita com seus pais? Todos responderão que sim. Você tibita
com frequência? A resposta pode ser tanto positiva quanto negativa, até que se chegue ao verbo escolhido.
Atividade 8: Curral
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Giz ou corda

Competências Discriminação auditiva e visual, corrida,
estimuladas
agilidade, rapidez, atenção, memorização.
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Celebre; Crie valor,
gere resultado; Viva com garra

De olho na atividade:
● Caso o espaço seja curto, diminua um animal.
Desenvolvimento:
1. Nos quatro cantos do espaço da atividade existirão quatro
tipos de animais e ao centro estará o caçador, como mostra o
esquema. Demarque a casinha dos animais com giz ou corda,
fazendo um círculo no espaço demarcado.

LEÃO

COBRA
CAÇADOR

GATO

FOCA

2. Um dos brincantes será escolhido para ser o caçador, os
outros serão divididos em quatro grupos de animais, sendo que
cada animal tem o seu canto.
3. O caçador permanece ao centro.
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4. Dado o sinal de início, o professor gritará o nome de dois
bichos e todos os representantes deles deverão trocar de lugar.
5. O caçador deverá persegui-los e todos que forem pegos
deverão ficar de costas no chão com as perninhas para o alto,
mexendo-as.
6. Repetir a atividade até que todos forem pegos.
7. Trocar o caçador para não ficar cansativo.
Atividade 9: Dragão Gaia+
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Liderança, estratégia de equipe, reflexo,
estimuladas
coordenação motora
Valor a ser
exercitado

Viva com garra; Simplifique, faça mais com menos; Comunique-se sincera e honestamente

De olho na atividade:
● Caso queria fantasiar o dragão, fique à vontade. Você
surpreenderá e motivará os brincantes!
Desenvolvimento:
1. O Dragão Gaia+ está prestes a invadir as aulas das oficinas. Compete aos brincantes capturá-lo para não atrapalhar o
desenvolvimento das aulas.
2. Forme uma fila indiana, da qual um brincante ficará de
fora. Ele será chamado de caçador.
3. O primeiro da fila será a cabeça do Dragão Gaia+; os demais, o corpo do Dragão Gaia+; e o último da fila será o rabo.
4. O caçador ficará em frente ao Dragão Gaia+, mais ou menos a um braço de distância. Ao sinal do professor, deverá tentar pegar o rabo do dragão.
5. O dragão deverá estar da seguinte maneira: o brincante
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que representa a cabeça põe as mãos para trás, e os demais
seguram o ombro do colega da frente.
6. Informe que NÃO pode soltar a mão, pois fica mais fácil
de o caçador pegar o rabo do dragão.
7. Assim que o caçador pegar o rabo, ele mesmo vira o rabo
do Dragão Gaia+, a cabeça passa a ser o caçador, o segundo
brincante da fila passa a ser a cabeça. Os demais continuam
sendo o corpo até que todos passem por todas as etapas.
Atividade 10: Vermelho / vermelha / vermelhos /
vermelhas
Desenvolver habilidade estrategista, aprimoObjetivo
rando o desenvolvimento cognitivo atrelado
ao físico.
Duração

1 aula

Materiais

Uma bolinha de papel

Competências Atenção, concentração, percepção auditiva,
estimuladas
reflexo, velocidade de reação
Valor a ser
exercitado

Espalhe gentileza, engrandeça as relações;
Celebre; Pratique a gratidão; Sorria e faça
sorrir

De olho na atividade:
● Crie outras estratégias de palavras, como sol e lua, preto
e branco, lindo e feio.
● Caso queria utilizar a corrida, coloque a bolinha a uma
longa distância de ambos.
Desenvolvimento:
1. Conte uma história em que deva existir com frequência as
palavras vermelho(a) ou vermelhos(as).
2. Posicione-os em duplas e, no meio, devem colocar uma
bolinha de papel.
3. Toda vez que dentro da história falar a palavra vermelho(a) ou vermelhos(as), os brincantes deverão tentar pegar a
bolinha. Dê ênfase ao falar a cor dentro da história, aumentando o tom de voz.
101

4. Marca ponto quem pegar primeiro a bolinha. Quem pegar
em outro momento não ganha nem perde ponto.
5. Exemplo de uma história:
Esta é a história da Chapeuzinho VERDE.
Não se sabe ao certo por que se chama Chapeuzinho
Verde se na verdade ela usa um capuzinho VERMELHO.
A Chapeuzinho VERDE ou VERMELHA, como queiram,
mora numa casa AZUL, de janelas VERMELHAS e portas
AMARELAS.
Sabe, gente, ela leva em sua cesta doces de frutas VERMELHAS para sua vovozinha, que tem um vestido VERMELHO com bolinhas VERMELHAS mais escuras.
Sabem por que a Chapeuzinho VERDE usa óculos? Para
ver melhor....

Atividade 11: Quem não falar pega
Objetivo

Dotar o aluno de informações para que entenda a necessidade do grupo, a fim de jogar
com os outros e não contra eles.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Agilidade, atenção, integração, cooperação,
estimuladas
velocidade de reação
Valor a ser
exercitado

Simplifique, faça mais com menos; Pratique
a gratidão; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe

De olho na atividade:
● Ótima atividade para resgatar a socialização e a
integração dos brincantes.
● Ao formar a roda, faça um círculo bem aberto.
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Desenvolvimento:
1. Em roda, um brincante ficará no centro e será o pegador.
2. O professor fala o nome de alguém e quem estiver ao centro deverá correr para pegar essa pessoa.
3. Automaticamente o nome do brincante que foi mencionado pelo professor deve falar o nome de outro colega que esteja
na roda, antes de ser pego.
4. Ao falar o nome de outra pessoa, o pegador corre em direção a essa pessoa.
5. Assim que um brincante vacilar e for pego, deverá ser o
pegador.
6. Atenção: às vezes é mais interessante para o brincante
ser o pegador, perdendo um pouco o objetivo da dinâmica.
Caso isso aconteça, defina que, a partir da terceira vez pego, os
colegas darão uma prenda a esse brincante.
Atividade 12: Pezinho
Objetivo

Desenvolver habilidades rítmicas e de coordenação motora para o corpo, no corpo e
com o corpo.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Noção espacial, reconhecimento do espaço
Competências de ação (frente e atrás; aproximação e
estimuladas
distanciamento; união e separação; dispersão
e agrupação)
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente; Sorria e faça sorrir; Vá além e surpreenda

De olho na atividade:
● Excelente opção para trabalhar estratégias individuais.
Desenvolvimento:
1. Todos os brincantes deverão ficar em círculo, um perto do
outro, com um pé à frente.
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2. Quando o professor gritar “PEZINHO”, todos deverão dar
um salto para trás, tentando ficar o mais longe possível de seus
companheiros.
3. Ao dar o salto, os brincantes deverão ficar no lugar sem
tirar os pés do chão.
4. O primeiro a começar terá como objetivo pisar no pé do
seu companheiro da direita ou da esquerda, tendo o direito de
dar apenas um passo ou um salto.
5. A pessoa que for atacada, para se defender, poderá também saltar ou dar apenas um passo. Se o primeiro errar, continua
em sentido horário a vez de tentar pisar no pé do companheiro.
6. Se conseguir pisar no pé do companheiro, ele deverá sair
da atividade.
7. Vence a última pessoa que sobrar sem ter seu “pezinho”
pisado.
Atividade 13: Buzz
Objetivo

Desenvolver habilidade de estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado ao físico.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Conhecimento da matemática, identificação,
Competências
classificação,
concentração,
raciocínio
estimuladas
intelectual
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Comunique-se sincera e honestamente

De olho na atividade:
● Atividade interdisciplinar com a Matemática. Verifique o
que os alunos estão aprendendo na Oficina do Pensar
Desenvolvimento:
1. Não há limite de pessoas para o jogo. Recomenda-se fazer
em círculo.
2. BUZZ significa o número sete e múltiplos do número sete.
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3. Os brincantes contam em voz alta a sequência lógica dos
números ordinais, sendo proibido dizerem qualquer número
que tenha um sete no final (7, 17, 27, 37...) ou que também seja
um múltiplo de sete (14, 21, 28, 35...).
4. O primeiro jogador começa dizendo “um”. O segundo diz
“dois”, e assim por diante. Quando chegar a vez do número sete
ou múltiplo de sete, o brincante falará BUZZ ao invés do número, e na sequência o número correspondente após o BUZZ.
Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, BUZZ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, BUZZ, 15, 16,
BUZZ, 18, 19, 20...
5. Um bom jeito de jogar essa atividade é desafiar os participantes para que tentem contar até o número 100 sem ninguém errar.
6. Caso o número sete seja difícil, comece com outro número, por exemplo, três, cinco, até chegar ao número sete.
Atividade 14: Corrida Jockey Pô
Objetivo

Desenvolver habilidade de estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado ao físico.

Duração

1 aula

Materiais

Giz ou corda

Organização, mudanças de direção,
Competências
autoconfiança, troca de conhecimentos,
estimuladas
corrida, estratégia
Vá além e surpreenda; Comunique-se sinceValor a ser
ra e honestamente; Crie valor, gere resultado;
exercitado
Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe
De olho na atividade:
● Criar com os brincantes o percurso a se fazer. Antes,
explique a atividade e depois montem juntos o percurso.
Desenvolvimento:
1. Peça aos brincantes que formem dois times em lados
opostos do espaço.
2. Montem um percurso com giz ou com corda, onde os
brincantes irão correr.
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3. Os times devem se colocar um em cada extremidade do
percurso. Começa a correr um brincante de cada time sobre o
traçado, consequentemente um em direção ao outro, buscando alcançar o final da linha e o início da fila do time adversário.
4. Logo, os dois brincantes se encontram, então disputam
um jogo de Jockey pô. Aquele que vencer deve continuar correndo em direção ao seu objetivo, e aquele que perde grita
“Socorro!” (avisando ao próximo da fila do seu time que é sua
vez de correr) e volta para o final da sua fila.
5. Vence quem chegar mais vezes ao campo do adversário
ganhando das batalhas.
Atividade 15: Continuando a história com o alfabeto
Objetivo

Desenvolver habilidade de estrategista, aprimorando o desenvolvimento cognitivo atrelado ao físico.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Criatividade, atenção, domínio do alfabeto,
estimuladas
participação
Valor a ser
exercitado

Comunique-se sincera e honestamente, Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça o
grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Inicie a frase com esta sugestão: “Viver Gaia+ é...”.
Desenvolvimento:
1. Os brincantes deverão ser distribuídos aleatoriamente e
espalhados pelo espaço.
2. Explique que a atividade é sobre uma história que eles deverão criar, com o tema que foi sugerido: “Viver Gaia+ é...”. Todos
os alunos serão chamados para contar uma história qualquer.
3. A cada nome chamado, o brincante deverá seguir a sequência do alfabeto (A, B, C, D, E, F...), pois terão de começar
a sua história com a letra correspondente ao alfabeto e sua
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sequência. Isto é, o primeiro aluno terá de começar sua história
com uma palavra que comece com a letra A, o seguinte dará
sequência à história com a letra B, o terceiro com a letra C, e
por assim em diante.
4. O professor deverá chamar o aluno aleatoriamente.
5. Exemplo da atividade:
Tema: Quero viajar para...
Gustavo: Algum lugar que tenha praia.
Maria: Bonita e bem quente.
Ana: Caramba, não sei onde fica esta praia.
Fernanda: Delícia de sorvete que vou tomar naquela praia.
Beatriz: Espertos são aqueles que viajam para a praia com
a família ou com os pais.
Atividade 16: Bola ao capitão
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

1 bola, duas cadeiras

Competências Raciocínio, estratégia, lançamento, recepção,
estimuladas
noção espacial, equilíbrio, força, velocidade
Valor a ser
exercitado

Crie valor, gere resultado; Vá além e surpreenda; Viva com garra

De olho na atividade:
● Divida-os em grupos homogêneos.
Desenvolvimento:
1. Esta é uma simplificação do jogo de basquetebol. Haverá
um brincante de cada equipe na extremidade oposta do espaço, em cima de uma cadeira. Ele é o capitão.
2. Os brincantes, divididos em dois times, tentarão entregar
a bola para seu capitão, porém antes deverão fazer, no míni107

mo, três passes. A bola deverá chegar diretamente às mãos do
capitão e ele deverá segurá-la e não apenas tocá-la, e sem cair
da cadeira. Quem estiver com a posse de bola não poderá sair
correndo e sim passar a bola aos demais.
3. Cada vez que o time conseguir esse objetivo fará um ponto, e o jogo se reiniciará com posse de bola do outro time.
4. A atividade poderá terminar por tempo ou por número de
pontos, desde que estabelecido previamente.
5. Vencerá a equipe que tiver o maior número de pontos.
Atividade 17: Pega-pega movimento
Objetivo

Desenvolver as capacidades físico-motoras,
percepto-cognitivas e socioafetivas; desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Expressão corporal, criatividade, velocidade,
estimuladas
disciplina, autocontrole
Valor a ser
exercitado

Sorria e faça sorrir; Viva com garra; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações; Celebre;
Pratique a gratidão

De olho na atividade:
● Coloque música de fundo para estimular na criação do
movimento.
Desenvolvimento:
1. Disponha os brincantes individualmente espalhados pelo
espaço.
2. Escolha um brincante para ser o pegador e os demais serão fugitivos.
3. O pegador fará um movimento qualquer e todos os demais deverão imitá-lo. Todos deverão correr fazendo esse movimento.
4. Assim que pegar alguém, este vira pegador e automaticamente deve criar outro movimento que todos os brincantes
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deverão imitar, e assim sucessivamente.
5. Ótima atividade para dar boas risadas, dependendo do
movimento do colega.
Atividade 18: Tempos da Carochinha na Gaia+

Objetivo

Promover o resgate das brincadeiras por meio
de uma proposta de socialização que possibilite a elaboração de vivências e a exploração
de brincadeiras tradicionais, visando à valorização do conhecimento da sociedade.

Duração

2 aulas

Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

De olho na atividade:
● Reforce a ideia de que são brincadeiras antigas e que
ficaram esquecidas pela sociedade.
● Converse com as crianças e veja se os pais, avós, tios e
vizinhos conhecem essas atividades.
● Peça que pesquisem essas atividades fora do espaço
Gaia+.
Desenvolvimento:
1. Vide apêndice para escolher qual é a melhor atividade a
ser desenvolvida.
2. Há inúmeras atividades que também são antigas e podem
ser trabalhadas com os alunos. Fique à vontade para explorar
outras dinâmicas.
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3. Escolha um melhor momento dentro do cronograma de
cada escala para execução dessa proposta.
3. Segue uma lista de sites que são sítios de pesquisa para
trabalhar atividades antigas e regionais. Disponíveis e acessados em abril de 2019.
http://www.brasilescola.com/cultura/brincadeirasbrinquedos-culturais.htm
http://www.cdof.com.br/recrea3.htm
http://www.escolaoficinaludica.com.br/brincadeiras/index.
htm
http://www.mapadobrincar.com.br
Atividade 19: #liberougeralnagaia

Objetivo

Dar a condição de criar, pois toda a vez que
a criança realiza uma tarefa de forma própria (estilo) está manipulando ou executando
uma criação, através das características do
lazer: liberdade de escolha, espontaneidade
e busca de um estado de espírito.

Duração

2 aulas

Materiais

Vai depender da atividade a ser escolhida

Competências
Idem
estimuladas

Valor a ser
exercitado
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Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor,
gere resultado; Simplifique, faça mais com
menos; Fortaleça o grupo, unidos vamos
mais longe; Espalhe gentileza, engrandeça as
relações; Celebre

Atividade 19: #liberougeralnagaia
De olho na atividade:
● Brinque com os brincantes.
● Elogie-os e motive-os nas atividades.
● Interfira de maneira positiva nas atividades
desenvolvidas, ampliando o repertório de movimentos.
● Faça-os se sentir importantes.
Desenvolvimento:
1. Permitir que os brincantes escolham a atividade que querem fazer. Isto faz com que eles se sintam valorizados e estejam
livres para desenvolver o que quiserem, sem que haja a intervenção do professor numa dinâmica dirigida.
2. Escolher a última aula do mês para essa proposta.
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PARTE 3
3. APÊNDICE
Segue um roteiro de atividades que podem ser desenvolvidas na atividade Tempos da Carochinha na Gaia+.
1) Alerta!: em roda, um participante deve jogar uma bola
para o alto dizendo o nome de algum colega, que por sua vez
tenta pegar a bola e, quando o fizer, deverá gritar “alerta!”. Enquanto isso, os demais jogadores fogem pelo espaço. Assim
que ouvir a palavra “alerta”, todos deverão parar no seu lugar.
Quem estiver com a bola, deve dar três passos e tentar queimar
o colega que estiver mais próximo. Se conseguir queimá-lo, o
participante atingido pela bola fica com ra, depois ré, ri, ró, rua,
e ao ser queimado por 5 vezes sai da brincadeira.
2) Amarelinha: risca-se no chão uma amarelinha, composta por 10 retângulos (chamados na amarelinha de casas) e dois
círculos, um em cada extremidade da amarelinha, sendo um
círculo a terra e o outro o céu. Numeram-se as casas de 1 a 10.
Deve-se jogar uma pedrinha na casa por ordem crescente do
1 ao 10; o participante terá que pular as casas de um lado para
o outro sem encostar na linha e chegar ao céu, retornando da
113

mesma forma. Ao chegar perto da pedrinha que lançou, deverá
pegá-la. Caso a pedrinha esteja nas casas 2/3, 5/6, 8/9, deverá
fazê-lo apoiado em um só pé, pois nesse jogo não podemos pisar nas casinhas com dois pés ao mesmo tempo, conseguindo
apanhar a pedrinha e chegando no céu sem errar terá a possibilidade de avançar nas casinhas.
3) Balança caixão: em fila indiana, canta-se a música “balança caixão, balança você, dá um tapa no bumbum e vá se
esconder”. Todos em sequência dão o tapinha em quem está
na frente e se esconde, até que todos estejam escondidos e o
último sai para procurar. Pode também ser feita em trios, dois
balançam e um é o balançado.
4) Bambolê: equipamento que tem diversas aplicações,
serve para explorar a criatividade do brincante e a integração
com outras pessoas.
5) Baralho: com diversas maneiras de aplicação, serve para
explorar a criatividade do brincante e a integração com outras
pessoas.
6) Barra manteiga: formam-se duas filas, uma de frente
para a outra, a certa distância. Com os braços esticados, um
colega adversário de uma equipe vai em direção a outro cantando a seguinte música: “barra manteiga, na fuça da nega, 1, 2,
3”. Quando terminar a música, escolhe um colega, bate em sua
mão e sai correndo na direção de sua fileira, e em quem bateu
corre para capturá-lo e levá-lo à sua equipe.
7) Batata quente: em roda, com um objeto na mão, um colega vendado canta a seguinte música “ba ta ta quente, quente,
quente, quente, queimou”. Enquanto isso, o objeto está passando de mão em mão. Quando falar “queimou”, quem está com o
objeto fica no comando da atividade.
8) Boca de forno: semelhante à atividade “Siga o mestre”,
em que existe um comando e todos executam. Segue um diálogo entre o comandante e as demais pessoas que estão brincando respectivamente. “Boca de forno – forno / fazei um bolo
– bolo / faremos tudo que seu mestre mandar – faremos com
muito gosto”. Ao terminar o diálogo, o comandante aplica diversos movimentos e tarefas e os demais copiam e executam.
9) Bolha de sabão: com um copo com água, detergente e
canudinho, assoprar o canudinho e brincar livremente com as
bolinhas de sabão. Sucesso de alegria garantida.
114

10) Botão: futebol de mesa, pode ser substituído por botões
e bolinha de papel. Joga-se em uma tábua de madeira com o
objetivo de fazer gol.
11) Cabo de guerra: em grupos, usa-se uma corda com um
pedaço de pano no meio dela; ao falar “já!”, os participantes
deverão puxar a corda; vence quem tiver mais força e trazer o
meio da corda para seu lado.
12) Cabra-cega: venda-se um participante, que tenta capturar os demais colegas que estarão espalhados livremente pelo
espaço. Ao capturar, deverá com o tato tentar descobrir quem
é aquela pessoa.
13) Cada macaco no seu galho: variação de pega-pega, porém, para ficar imune ao pegador, terá que ficar trepado em
árvores, portão, muro, trave de futebol, alambrado ou qualquer
outro local, até o pegador passar por você, se cair ou for pego
fica sendo o pegador.
14) Cama de gato: com a ajuda de um barbante ou elástico,
vai desenrolando um caminho por entre cadeiras ou vigas de
parede até ficar um emaranhado de barbante; os participantes
terão que atravessar esse caminho sem encostar no barbante.
15) Carniça ou pula sela ou pula mula mana mula: um participante faz uma sela (curva-se, ficando com as mãos no joelho)
e os demais colegas terão que pular por cima, falando uma dessas frases: estrear sela nova / batata e bife / metralhadora com
ou sem bala / motoquinha da vovó / pastelão / 3 chutes do
Pelé / pular poste / massa de tomate / unha de gavião / cavalo
sem sela / rato na ratoeira / escrever carta / saco de batata.
16) Cata-vento: brinquedo que serve de brincadeira e encantamento a quem brinca.
17) Chicotinho queimado: um brincante deverá segurar somente uma ponta da corda e girar em seu próprio eixo, fazendo com que os outros participantes pulem corda bem rápido.
Quem for queimado sai da brincadeira, vencendo quem ficar
por último.
18) Cinco Marias: com 5 pedrinhas ou 5 saquinhos de areia,
jogar uma de cada vez para o alto e tentar pegar. Há diferentes
maneiras de se jogar, fazendo ponte entre a mão, pegando todas de uma vez só etc.
19) Ciranda: brincadeira de roda. Uma criança, com um ob115

jeto na mão, anda por fora das outras crianças em círculo sentadas no chão, deixa o objeto atrás de uma delas, que deve
correr e tentar pegá-la antes que se sente no seu lugar.
20) Dança da cadeira: todos correm ao redor de uma fileira
de cadeiras, ao som de uma música, que, quando parar de tocar,
todos devem sentar em uma, sendo que sempre haverá uma cadeira a menos e quem não sentar estará fora da atividade.
21) Elástico: com diversas aplicações, serve para explorar a
criatividade do brincante e a integração com outras pessoas.
22) Elefantinho colorido: a certa distância entre dois extremos, semelhante a uma rua, coloca-se uma pessoa no centro,
que irá perguntar: “Elefantinho colorido?”. Os demais participantes responderão: “Que cor?”, então quem está no centro escolhe
uma cor para falar, por exemplo, azul, e quem tiver a cor azul em
alguma parte em seu corpo atravessa a rua andando e não pode
ser pego; quem não tiver, precisará que correr até o outro lado,
evitando ser pego pelo elefantinho colorido (pessoa no centro).
23) Esconde-esconde: um participante “bate cara”, contando até 30, e os demais devem se esconder; quem “bateu cara”
deve procurar os colegas e o último a ser achado pode salvar
todos os colegas (tocando neles sem ser pego) e então quem
“bateu cara” continua a procurar.
24) Estátua: toca-se uma música e, ao pará-la, ninguém
pode se mexer. Quem se mexer deve pagar uma prenda (como
imitar algum animal).
25) Fogo, foguinho: uma variação de pular corda, em que
vai aumentando a velocidade das batidas. Pode-se até cantar
uma música: “salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho”.
26) Forca: jogo de adivinhação em que se pensa em uma
palavra e monta-se uma forca. Os participantes devem tentar
adivinhar a palavra que foi escolhida dizendo uma letra; caso
tenha a letra pronunciada, escreve-se na posição onde ela está
na palavra oculta; caso não tenha, desenha-se um bonequinho
na forca nesta sequência: cabeça, tronco, braços, pernas e forca.
27) Gato mia: atividade sensorial em que se escolhe uma
pessoa para ficar com os olhos vendados; apagam-se as luzes e
todos fogem, fazendo som de gato miando. Quem estiver com
os olhos vendados deverá ouvir o som dos gatinhos e, quando pegar alguém, que deverá ficar parado, pedirá “gato mia”,
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ao que a pessoa deve responder miando. Quem está vendado
deve então tentar descobrir de quem é a voz.
28) Mãe da rua: a certa distância entre dois extremos, semelhante a uma rua, coloca-se uma pessoa no centro, que será
a “mãe da rua”. Quando essa pessoa falar “mãe da rua”, todos
deverão pular num pé só, atravessando a rua, e quem for pego
vira a “mãe da rua”.
29) Palitinhos: os brincantes deverão pegar alguns palitinhos coloridos e soltá-lo no meio de todos. Ordenadamente e
por sequência, cada um tentará apanhar para si o maior número de palitinhos possível sem mexer os outros. Ao tentar tirar os
palitinhos do local e outros se mexerem, o participante passa a
sua vez. Lembrando que cada cor dos palitinhos corresponde a
uma pontuação, e apenas um palito preto, que vale 100 pontos.
30) Passa anel: sentados um ao lado do outro com os braços
estendidos e as mãos unidas em forma de reza, uma pessoa de
posse de um anel passa por todos os colegas e coloca o anel na
mão de alguém. Outro colega, que deverá estar de costas para
todos enquanto a ação acontece, tenta adivinhar com está o anel.
31) Passa-passa/aumenta-aumenta: variação de uma brincadeira de corda, os participantes deverão passar por debaixo da
cordinha, que estará ora sendo abaixada ora ficando mais ao alto.
32) Peteca: com diversas aplicações, serve para explorar a
criatividade do brincante e a integração com outras pessoas.
33) Pião: com diversas aplicações, serve para explorar a
criatividade do brincante e a integração com outras pessoas.
34) Pique-bandeira: essa brincadeira pode ser realizada em
quadra, em que se separam dois territórios onde, em determinado local, coloca-se a bandeira da equipe. Para jogar o brincante tem que entrar no território adversário e tentar levar a
bandeira para o seu time, porém terá que escapar da equipe local que, ao encostar no invasor, se tornará estátua, voltando ao
normal assim que outro invasor do mesmo time encostar nele.
Quando alguém conseguir levar a bandeira adversária para o
seu território, ganha.
35) Pula corda: com diversas aplicações, serve para explorar
a criatividade do brincante e a integração com outras pessoas.
36) Que mês?: forma-se uma fila lateral, com todos sentados. Duas pessoas combinam um mês do ano e vão perguntan117

do aos colegas “Que mês?”. Assim que alguém adivinhar o mês
escolhido, a dupla se afasta da turma e escolhe alguma coisa
que quer do mundo, por exemplo, carro importado, roupa de
marca, um beijo de alguém famoso, uma viagem para a praia.
Nota-se que cada um deve escolher alguma coisa. Quando
voltarem para a turma, perguntarão para quem acertou o que
querem do mundo, dentro de duas opções. A opção que ela
mencionar corresponderá à pessoa que escolheu esse desejo
reiniciando a brincadeira.
37) Queimada: esse jogo pode ser realizado em uma quadra
ou até no quintal. Riscam-se dois campos, no final dos quais separa-se uma área para o “morto” (no início da atividade, quem
ficar nessa área não pode queimar o adversário). O objetivo da
atividade é jogar a bola no adversário, de forma que ela encoste no corpo do participante do time adversário e caia no chão
(queimando-o). Ao queimá-lo, ele se dirige à área do morto.
Ganha o time que queimar primeiro todos os integrantes do
outro time.
38) Seu lobo: escolhe-se um brincante para ser o lobo, então os demais cantam a música: “nós vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem, seu lobo está aí?”, e o lobo fala
uma informação, por exemplo, “estou botando calça”, e assim
sucessivamente, acrescentando outras partes de vestimentas,
até o lobo falar “estou pronto e vou pegar vocês!”. Quando isso
ocorre, as crianças fogem e quem for pego vira o lobo.
39) Stop: um grupo de brincante deverá escrever em uma
folha de papel: nome/cor/flor/fruta/objeto/meio de transporte,
e o que quiser colocar como forma de itens, estipulados anteriormente em comum de todos da atividade. Quando escreverem a listagem, falarão um número que somando se transformará na letra do alfabeto correspondente, e assim terão que
preencher a listagem com a inicial que for sorteada.
40) Telefone sem fio: forma-se uma fila, em que o primeiro
falará uma frase ou uma palavra no ouvido do próximo participante, e assim, por sequência. O engraçado será saber que
frase ou palavra chegará no ouvido do último da fila.
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PARTE 4
4.1. REPERTÓRIO EXTRA DE BRINCADEIRAS E
JOGOS
Veremos agora uma série de dinâmicas que podem ser executadas em qualquer outro momento livre deste projeto. Há
um leque de opções de jogos e brincadeiras que o mercado
oferece e sempre existirão artistas nas construções, montagens
e desenvolvimentos desse fenômeno que é a HORA DO BRINCAR, pessoas engajadas no fomento e na utilização de brincadeiras no dia a dia. É importante que você, educador, invista
em suas práticas pedagógicas a magia e o encantamento do
brincar. Nada de inquietações e omissões. Agora é momento
de se jogar no fantástico mundo do brincar.
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Atividade: Jogos com Tampinhas – WAR
Objetivo

Dar ao brincante a liberdade de criar, recriar,
montar, construir, mudar a ação inicial a fim
de expressar a identidade nesta construção
e releitura de novos usos.

Duração

1 aula

Materiais

Tampinhas de garrafa pet

Coordenação motora fina e grossa, noção
Competências espacial, reconhecimento do espaço
estimuladas
aproximação e distanciamento, pausa e
aceleração
Vá além e surpreenda; Comunique-se sinceValor a ser
ra e honestamente; Crie valor, gere resultado;
exercitado
Simplifique, faça mais com menos
De olho na atividade:
● Brinque com os brincantes.
● Busque novas formas de brincar.
● Faça um estoque de tampinhas de garrafa pet.
● Pesquise com os brinquedos jogos que possam ser
adaptados.
● Oriente-os para novos planos de estratégia.
Desenvolvimento:
1. Desenhe dois campos de batalha. Podem-se usar figuras geométricas para esses territórios e desenhar uma linha ao
meio, que dividirá os dois campos.
2. Escolha três tampinhas que serão soldados, os quais ficarão dentro desse território, e distribua aleatoriamente no espaço.
3. Escolha outro soldado que será o jogador que combaterá no território adversário através de petelecos (movimento de
espirrar a tampinha com o dedo indicador).
4. Fazer com que os soldados inimigos saiam do território
com a petelecada dada antes da linha que divide os territórios.
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Atividade: Mbube Mbube
Objetivo

Estreitar relações com outras culturas de jogos do mundo todo. Conhecer brincadeiras
aplicadas no mundo inteiro. Vivenciar outras
culturas.

Duração

1 aula

Materiais

Venda para os olhos

Experiência sensorial auditiva; aproximação
Competências e afastamento, respeito a si mesmo e
estimuladas
a outros, organização, identificação,
cooperação, empatia
Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Comunique-se sincera
Valor a ser
e honestamente; Crie valor, gere resultado;
exercitado
Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça
o grupo, unidos vamos mais longe; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações; Celebre
De olho na atividade:
● De origem em Gana, essa atividade faz referência à
caça do leão, sendo que a palavra MBUBE significa leão,
em zulu.
● Trabalham-se questões de empatia e cooperação, que
devem ser enaltecidas após rodas de conversa do jogo
realizado.
Desenvolvimento:
1. Em formato de roda, coloque dois brincantes dentro da
roda. Use a venda em ambos os brincantes e nomeia um o leão
(pegador) e um a impala (a caça, fugitivo).
2. Quando o jogo se inicia, o leão deverá seguir as dicas
dos brincantes, que estão formando a roda para conseguir pegar a impala, que, por sua vez, também através das dicas da
roda tentará escapar do leão.
3. Os brincantes que estão na roda ficarão repetindo as palavras Mbube Mbube bem baixinho quando o leão estiver longe,
começando a falar cada vez mais alto conforme o leão vai se
121

aproximando da impala.
4. Quando o leão conseguir caçar a impala, trocam-se os
brincantes.
Atividade: Quero ver quem pega
Objetivo

Desenvolver o gosto e o prazer pela atividade física. Jogo de perseguição.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Competências Velocidade, noção espacial, aproximação,
estimuladas
afastamento, deslocamento, honestidade
Valor a ser
exercitado

Celebre; Espalhe gentileza, engrandeça as relações; Sorria e faça sorrir

De olho na atividade:
● Excelente atividade para ser executada ao final da aula
como volta calma.
Desenvolvimento:
1. Cantem a música, repetindo esta frase: “Quero ver quem
pega! (bate 3 palminhas) Quero ver quem pega! (bate 3 palminhas) Quero ver quem pegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”.
2. Após ensinar esse refrão, o facilitador pode escolher decidir o que quer que os brincantes peguem.
3. Pode ser alguma parte do corpo de todos; um nome de
um brincante; vestimentas dos participantes ou local do espaço
da atividade.
4. Por exemplo, perna, umbigo, pescoço, nariz, quem está
de óculos, quem está de tiara, quem está de tênis preto, a trave
do gol, a lousa, a sala de aula, a fechadura da porta e assim por
diante.
5. O objetivo do jogo é todos pegarem aquilo que foi dito
pelo facilitador.
6. Como dica, inicia-se o jogo pegando coisas próximas de
vocês e depois mais distantes. Podem usar também instrumen122

tos musicais para ficar mais dinâmico e animado.
Atividade: Combate
Objetivo

Duelar com outra equipe, jogos de invasão e
territoriais.

Duração

1 aula

Materiais

2 dados grandes, filipetas de papel, 2 canetinhas hidrocor de cores diferentes, 2 bandeiras de cores diferentes

Competências Locomoção, localização espacial, união e
estimuladas
separação, pausa e aceleração
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor, gere resultado;
Simplifique, faça mais com menos; Fortaleça
o grupo, unidos vamos mais longe

De olho na atividade:
● Ótimo jogo para ser praticado em campos de futebol ou
áreas de bastante espaço, mas em uma quadra também
é viável, porém as rodadas acabam rapidamente.
● Dotar o brincante de recursos de empreendedorismo,
como correr riscos calculáveis, poder de negociação.
Desenvolvimento:
1. Semelhante ao jogo de pique-bandeira ou conhecido
também por outras nomenclaturas como (bandeirinha / rouba
bandeira / capture a bandeira / rouba lata / bimbarra), é um
jogo em que o principal objetivo é invadir o território inimigo
(campo adversário) e capturar a bandeira sem ser pego, trazendo até seu próprio território. Caso o brincante for pego no
território inimigo, deve ficar congelado, isto é, parado até que
um brincante de sua equipe venha salvá-lo apenas tocando,
sem ser pego também pelo adversário.
2. No jogo de Combate, o objetivo é igual ao do pique-bandeira citado, porém a estratégia de é bem diferente, pois
envolve um jogo de sorte, estratégia em equipe, matemática
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e tomada de decisão. Não há uma área de jogo que diferencie
time A e time B.
3. É um jogo realizado em três fases. Todo o campo é um
território de zona livre, na qual poderá ser realizado o combate. Apenas coloca-se uma pequena área nas extremidades
dos campos (um semicírculo, círculo ou espaço pequeno) para
colocar a bandeira que será capturada. Após a entrada do time
adversário nessa área, ela tem a função de pique, ou seja, o brincante oponente não poderá ser pego por ninguém, enquanto
estiver nela.
4. Na primeira fase do jogo, separa-se a turma em duas
equipes. Antes de o jogo iniciar, todos os brincantes de ambas
as equipes devem sortear um número por meio de um dado
grande. Esse número deverá ser escrito numa filipeta de papel.
Cada equipe terá uma cor de caneta diferente para facilitar a
contagem dos pontos após a captura da bandeira. A equipe A
terá a cor de caneta hidrográfica azul e a Equipe B terá a cor
verde no momento de escrever o número.
5. Após todos os brincantes terem sorteados os números,
avisam ao facilitador do jogo e ele dá o comando de início do
jogo. Os números sorteados têm função importantíssima na
composição da estratégia do jogo, porque, uma vez que alguém
sorteou o número 3, em hipótese alguma deve trocar com o colega de sua equipe que tirou, por exemplo, o número 6. O jogo
tem que ser fiel aos números sorteados pelo dado e sem troca.
O facilitador deverá estar atendo para que ela não ocorra.
6. Então, de acordo com os números sorteados a equipe
deve montar quem ficará no campo de defesa e quem vai atacar, uma vez que a dinâmica do combate ocorre da seguinte
maneira: os números maiores ganham dos menores, com exceção do 1, que ganha do número 6. Sendo assim, o 2 ganha do 1;
o 3 ganha do 2 e 1; o 4 ganha do 3, 2 e 1; o 5 ganha do 4, 3, 2 e
1; o 6 ganha do 5, 4, 3 e 2 (ganha de todos, mas perde do 1); o 1
ganha apenas do número 6 (e perde de todos os outros).
7. Na segunda fase, depois de as equipes já terem estrategicamente desenhado quem vai atacar e quem vai defender a
bandeira, tem no campo de jogo a área de combate. A invasão
ocorre simultaneamente e cada brincante pode desafiar qualquer jogador adversário solicitando o combate, tocando no adversário, se precisar pode até correr atrás do jogador adversá124

rio, pois precisa tocar para haver combate.
8. Esse combate é feito pelos números sorteados: cada um
deve mostrar qual é o seu. O brincante que ganhar o combate
pega o papel do perdedor da equipe adversária e continua no
jogo. O brincante que perder volta até o dado e sorteia outro
número, retornando a jogar.
9. O jogo acontece em formato de rodadas, até que a bandeira esteja de volta em seu campo de jogo. Quando isso acontecer, inicia-se a fase de contagem de pontos. Combinam-se antes quantas rodadas haverá o jogo. Quem decide é o facilitador.
10. A terceira fase é o momento da contagem, que se dará
por meio da bandeira conquistada com 5 pontos e os pontos
ganhos pelo combate. A cada combate conquistado ganha-se
1 ponto. Vencerá quem tiver o maior número de pontos na rodada. Percebe-se que, para facilitar a contagem dos pontos,
os papéis conquistados pelas equipes são de cores diferentes,
como mencionado anteriormente. Isto é, a equipe A conta os
papéis verdes conquistados nos combates (eles escreveram
com tinta azul) e a equipe B conta os papéis azuis (pois eles
escreveram com tinta verde).
11. Quando terminar a rodada, jogam-se fora todos os papéis e sorteiam-se novamente outros números de combate.
Atividade: Queimada abelha rainha
Objetivo

Agilidade, estratégia e planejar soluções.

Duração

1 aula

Materiais

Bola de Eva ou de borracha

Estrutura corporal geral, reflexo, correr, saltar
Competências
e andar, lançamento e arremessos, esforço
estimuladas
para se superar, organização
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Viva com garra; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor, gere resultado
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Atividade: Queimada abelha rainha
De olho na atividade:
● Excelente jogo para lidar com lideranças e cooperação,
pois a equipe pode criar uma maneira de defender a
abelha rainha e ao mesmo tempo blasfemar, gerando o
poder de negociação.
● Há algumas variações, em que existe uma regra de
“mão fria”. Quando essa regra ocorre, significa que, ao
jogar e o adversário defender com a mão ou esbarrar na
mão quando a bola vier em sua direção, esse jogador não
estará queimado, porque a mão está imune e o jogador
tem uma estratégia a mais para se esquivar da bola.
● Podem também variar as partes do corpo para essa
imunidade.
Desenvolvimento:
1. Delimita-se o campo de jogo, procurando colocar a mesma quantidade de brincantes nos dois times e dar um equilibrio
maior à atividade. Chamaremos de Cemitério o espaço final da
demarcaçao da quadra. Caso não tenha essa linha onde será
dado o jogo, há como fazer com corda, giz, barbante e outros
materiais.
2. Cada equipe deverá escolher um brincante para ser a
abelha rainha e comunicar apenas ao aplicador da atividade,
que deverá saber quais das duas equipes tem a abelha rainha.
3. O objetivo é tentar descobrir quem é a abelha rainha,
queimando os adversarios. Cada jogador queimado deverá se
dirigir ao cemitério e, de lá, também tentar queimar.
4. Assim que a abelha rainha for queimada, a equipe que
a queimou marca um ponto e inicia-se novamente com outro
brincante sendo a abelha rainha.
Atividade: Suco envenenado
Objetivo

Aprimorar a concentração e a velocidade de
reação.

Duração

1 aula
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Atividade: Suco envenenado
Materiais

Não há recursos materiais

Velocidade, noção espacial, aproximação,
Competências afastamento, deslocamento, honestidade,
estimuladas
criatividade, memorização, respeito as regras,
concentração e atenção
Sorria e faça sorrir; Vá além e surpreenda;
Viva com garra; Comunique-se sincera e hoValor a ser
nestamente; Simplifique, faça mais com meexercitado
nos; Fortaleça o grupo, unidos vamos mais
longe; Celebre
De olho na atividade:
● Pode ser feito como forma de aquecimento.
Desenvolvimento:
1. Organize os brincantes sobre uma linha ou ponto de partida.
2. Escolha um brincante para ser o Suqueiro Doidão, isto é,
dê ao brincante o comando do jogo. Ele deve ficar a certa distância dos demais participantes.
3. Quando o Suqueiro Doidão falar o nome de um suco
que seja verdadeiro, todos os brincantes devem falar bem alto
“EBA!” e executar um pulo para a frente. Exemplos: suco de
laranja, suco de morango, suco de jabuticaba.
4. Quando o Suqueiro Doidão falar o nome de um suco que
não existe, todos os brincantes devem dar um passo para trás e
falar bem alto: “ECA!”. Exemplos: suco de chulé, suco de piolho,
suco de tijolo.
5. Quando o Suqueiro Doidão falar “suco envenenado!”, todos os brincantes deverão retornar ao ponto inicial.
6. Quem for pego se transforma em Suqueiro Doidão e passa a auxiliar o facilitador.

127

Atividade: Massinha caseira
Objetivo

Desenvolver imaginação, criatividade, coordenação motora, engajamento físico e mental, habilidades necessárias para viver e interagir com o meio em que vive no mundo.

Duração

1 aula

Materiais

Bowls de cozinha, farinha de trigo, sal, xícara,
anilina ou corante, óleo, colher

Coordenação motora fina, manipulação,
Competências
atenção, criatividade, concentração,
estimuladas
autoconfiança, organização e disciplina
Valor a ser
exercitado

Pratique a gratidão; Sorria e faça sorrir; Vá
além e surpreenda; Viva com garra; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações; Celebre

De olho na atividade:
● Mexer com massinha exercita os músculos, mas deve ser
feito com segurança e cuidados de quem aplica.
● Os brincantes podem levar para casa as suas criações.
● Como possibilidade pode haver um vernissage dentro da
instituição.
● Há outras maneiras de fazer massinha caseira.
Desenvolvimento:
1. Cada brincante produzirá sua massinha de modelar.
Receita da Massinha Caseira
–
–
–
–

4 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de sal
1/2 xícara de água com anilina ou corante
1 colher de sopa de óleo

Misturar tudo até chegar ao ponto.
2. Os brincantes poderão brincar, criar e construir esculturas
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Atividade: Voleibol de palavras
Objetivo

Construção de novo vocabulário a partir da
separação de sílabas e da memorização. Ferramenta didática de desafios e curiosidades.

Duração

1 aula

Materiais

Quadro negro e giz ou cartolina e canetão

Raciocínio lógico, memorização,
Competências
autoconfiança, superação, cooperação,
estimuladas
inteligências múltiplas
Valor a ser
exercitado

Vá além e surpreenda; Comunique-se sincera e honestamente; Crie valor, gere resultado;
Fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe;
Celebre

De olho na atividade:
● Ótima atividade para fazer quando o espaço é limitado.
● Como variação do jogo, a equipe precisa pegar
inicialmente uma sílaba de uma de suas palavras e depois
uma sílaba de uma das palavras da outra equipe.
A sílaba escolhida não pode ser repetida em outra palavra.

Desenvolvimento:
1. Divida o quadro negro ou uma cartolina em duas partes iguais.
2. Separe a turma em duas equipes, Time A e Time B (de
preferência, nomeie as equipes, para ficar mais dinâmico e contextualizar o jogo).
3. Cada equipe deverá escolher seis ou mais palavras, que
representarão seus jogadores, como segue.
Time A
Macaco
Celular
Pipoca
Alegria
Malvado
Panela

Time B
Carinho
Paixão
Comida
Laranja
Computador
Roupa
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4. Após decidir quais palavras serão compostas na atividade, um brincante forma outra palavra usando apenas a sílaba
de uma palavra com outra sílaba de outra palavra. Exemplificando, fica assim: LA de laranja e DO de malvado, formando a
palavra LADO.
5. Nota-se que, assim que retirar as sílabas LA e DO, elas serão
anuladas do jogo, apagando ou marcando um X na sílaba usada.
6. Na sequência, o outro time elabora outra jogada usando
outras sílabas que ainda estiverem no jogo. Exemplo: PU de
computador e LAR de celular, formando PULAR.
7. Assim sucessivamente, como se fosse um jogo de vôlei,
em que a cada palavra formada troca-se o lado da quadra e,
consequentemente, de jogadores.
8. Dê um tempo para a equipe formar a palavra. Caso ela
não consiga montar nenhuma, decrete a outra equipe a vencedora do jogo.
Atividade: Corrida do antecessor e sucessor
Objetivo

Melhora o aprendizado do educando por
meio de jogos interdisciplinaridades com a
Matemática.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Reflexo, velocidade de reação, atenção,
Competências
concentração, corrida, aproximação e
estimuladas
distanciamento, resistência, agilidade
Sorria e faça sorrir; Vá além e surpreenda;
Viva com garra; Crie valor, gere resultado;
Simplifique, faça mais com menos
De olho na atividade:
● Esses jogos interdisciplinares apresentam grande
influência na legislação e nas propostas curriculares,
tornando-se cada vez mais presentes na prática de
professores.
● Varie a forma do jogo. Pegue a sua essência, que é a
corrida, e altere outros elementos matemáticos, como
números ímpares e pares; resultados de operações
matemáticas; entre outros.
Valor a ser
exercitado
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Desenvolvimento:
1. Forme uma fila com os brincantes perfilados lateralmente.
2. Dê números aos brincantes.
3. O facilitador escolhe um número aleatório e fala alto. Por
exemplo: número 7.
4. O antecessor, número 6, e o sucessor, número 8, deverão
correr até o outro espaço de jogo e retornar.
5. Vence quem chegar primeiro.
Atividade: Pingobol
Objetivo

Estimular a participação de todos os alunos
ressaltando os objetivos da atividade, para
que eles percebam, em cada uma delas, seus
benefícios e seu caráter competitivo.

Duração

1 aula

Materiais

Bolas de borracha, bambolês, giz ou fita-crepe

Agarrar, lançar, arremessar, recepção,
Competências manipulação, noção tempo espacial,
estimuladas
destreza, respeito às regras, participação
mútua
Crie valor, gere resultado; Simplifique, faça
Valor a ser
mais com menos; Fortaleça o grupo, unidos
exercitado
vamos mais longe; Celebre
De olho na atividade:
● Você pode montar uma equipe de duas ou três pessoas,
e jogar contra.
Desenvolvimento:
1. Coloque um bambolê no chão ou risque um círculo. Podem haver de 2 a 5 brincantes no mesmo espaço.
2. Enumere os brincantes em sequência, de 1 à quantidade
de jogadores existentes no jogo. Mantenha sempre essa sequência ao jogar.
3. O brincante número 1 deverá lançar a bola dentro do círculo com as duas mãos para pingar dentro do espaço. O núme131

ro 2 deverá pegar essa bola, e assim sucessivamente.
4. Marca-se ponto individualmente, assim que o brincante
posterior não conseguir pegar a bola. Isto é, se o brincante 3
jogar a bola e o brincante 4 não pegá-la, o ponto vai para o
brincante 3.
5. Comete-se uma infração ou falta quando a bola não for
pingada dentro do círculo; automaticamente, os outros brincantes recebem um ponto cada um, ou se algum brincante pegar a bola fora da sequência.
6. As regras podem e devem sofrer alteração de acordo
com as faixas etárias.
7. A duração do jogo poderá ser marcada por tempo ou
por número de pontos.
Atividade: Corrida da tartaruga
Objetivo

Estimulação e equilíbrio dinâmico em quatro
apoios com controle corporal, experimentação sensorial tátil.

Duração

1 aula

Materiais

Almofadas

Equilíbrio, estrutura corporal, ajuste corporal,
Competências
respiração, lateralidade, pausa e aceleração,
estimuladas
discriminação tátil, esforço para se superar
Valor a ser
exercitado

Sorria e faça sorrir; Vá além e surpreenda;
Viva com garra; Fortaleça o grupo, unidos
vamos mais longe; Celebre

De olho na atividade:
● A dinâmica pode ser realizada com vários brincantes ao
mesmo tempo.
● Utilizar outros materiais na ausência da almofada.
Desenvolvimento:
1. Solicite a um brincante que fique em quadrupedia (quatro apoios).
2. Coloque uma almofada nas costas do brincante, simbo132

lizando o casco da tartaruga.
3. Peça para ele percorrer determinado trajeto ou circuito
com a almofada sobre as costas, evitando que ela caia.
4. Em caso de queda da almofada, recoloque-a sobre as
costas e o jogo continua. Não há necessidade de voltar ao local
de partida. Com o fato de cair e recolar a almofada, o brincante
já perde um tempo precioso da atividade.
Atividade: Toque, Toque! Quem são vocês?
Objetivo

Criar o gosto pela prática desportiva.

Duração

1 aula

Materiais

Não há recursos materiais

Coordenação motora, agilidade, expectativa,
Competências superação, corrida de velocidade, mudança
estimuladas
brusca de direção, comunicação assertiva e
liderança
Pratique a gratidão; Viva com garra; ComuValor a ser
nique-se sincera e honestamente; Fortaleça
exercitado
o grupo, unidos vamos mais longe; Espalhe
gentileza, engrandeça as relações
De olho na atividade:
● Caso fique difícil encontrar o animal, você pode ajudar
com dicas.
● Transforme esse jogo numa atividade interdisciplinar
colocando elementos que estejam sendo trabalhados
pela equipe docente da instituição.
Desenvolvimento:
1. Divida os brincantes em dois grupos enfileirados e alinhados a certa distância, de preferência nas extremidades do
espaço em que vai acontecer a brincadeira, delimitado pelo facilitador.
2. Escolha um dos grupos para iniciar a atividade, que deverá se reunir e escolher o que querem ser (cor, série de TV,
desenho animado, fruta, animal etc.).
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3. Supondo que esse grupo escolheu em comum acordo
ser um animal, um rinoceronte, todos juntos deverão atravessar
o espaço e ir de encontro à outra equipe, de forma que fiquem
alinhados à distância de aproximadamente 2 metros.
4. Inicia-se um diálogo:
– Toque, toque! (grupo 1)
– Quem são vocês? (grupo 2)
– Somos um animal! (grupo 1)
5. Nesse momento, o grupo 2 tentará adivinhar qual é o animal escolhido pelo grupo 1. Um brincante de cada vez vai dando um palpite até chegar no rinoceronte.
6. Assim que falar o animal escolhido, todos do grupo 1 retornam ao ponto de partida e todos do grupo 2 deverão pegar
o máximo de crianças do grupo 1 que conseguirem. Quem for
pego passará a compor o outro time.
7. Os brincantes que passarem a linha demarcada estarão
livres de ser pegas.
8. Na segunda rodada, inverte-se a ordem. Quem escolherá
o que quer ser será o grupo 2, fazendo o mesmo procedimento.
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