
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 5° ano.  

Componente Curricular: Educação Física. 

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

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

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

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

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

patrimônio histórico-cultural. 

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

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

 

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

Nessa aula aprenderemos um pouco sobre nossas raízes, nossa cultura. A atividade de hoje é 

praticada pelo povo indígena Kayapó do estado do Pará, chama-se Rõkrã. Iremos adaptar a atividade 

para nossa realidade. Para auxiliar vocês estudantes na atividade, iremos precisar da ajuda de um/a 

adulto/a. Vamos lá! 

                   Rõkrã 

 

Fonte da imagem: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/em_foco/ronkra.jpg 



  

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 - O jogo original é jogado em um campo de tamanho semelhante ao do futebol. Se 

desenvolve entre duas equipes de 10 ou mais atletas de cada lado, em que todos usam uma espécie de 

borduna (bastão), cujo objetivo é rebater uma pequena bola (coco), que ao ultrapassar a linha de fundo 

de seu oponente, marca um ponto.  

No nosso jogo adaptado faremos da seguinte forma: 

Material - Precisaremos definir um espaço possível de ser praticado; pode ser no quintal, ou qualquer 

espaço livre. 

Precisaremos de dois ‘’tacos’’ (pode ser vassoura, apenas o seu cabo ou até mesmo um pedaço de 

madeira) aqui podemos usar nossa criatividade para desenvolver nosso taco; 

Precisaremos de uma bola pequena; se não tiver uma pronta, podemos fazer utilizando meias. 

Agora que já conseguimos o espaço e os materiais iremos desenhar um campo dessa forma:

 

Quanto maior o espaço que conseguirmos melhor. 

Como jogar: Cada participante terá um taco, tiramos um par ou ímpar para ver quem começa rebatendo 

a bolinha. O objetivo do jogo é conseguir fazer com que a bola ultrapasse a linha de fundo do outro 

utilizando o taco. A cada vez que a bola ultrapassar a linha de fundo será contabilizado um ponto; o jogo 

termina quando algum dos participantes fizer dez pontos.  É necessário ter cuidado ao rebater a bolinha 

para não bater o taco no/a colega. 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 2 -  Agora os dois participantes contabilizam todos os pontos da partida, o resultado da soma 

será o número de nomes que pesquisaremos de origem indígenas presentes na nossa cultura. Ex: 

jogador/a A fez 3 pontos o/a jogador/a B fez 5, 5+10=15, então pesquisaremos 15 nomes da cultura 

indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Podemos criar novas regras e novos objetivos, o jogo é livre para inventarmos. 

Convide mais pessoas se possível. 

 

 

Até a próxima atividade!! 


