
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 4° 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-EF04EF01) Vivenciar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo de diferentes características, principalmente cooperativas, contemplando os de matrizes 

indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a sua importância no patrimônio 

histórico-cultural. 

 

Olá, crianças, espero que estejam bem e animadas para brincar e aprender! 

 

Os povos originários no Brasil (que estavam aqui primeiro) são os povos indígenas. Sendo assim, 

é certo de que são parte da nossa história e de quem somos. Encontramos os saberes dos povos 

indígenas na nossa comida, formas de cultivo, palavras, em jogos e brincadeiras. Em Goiás existem três 

grupos indígenas: os Karajá, de Aruanã; os Tapuios do Carretão e os Avá-canoeiro de Minaçu.  

Vamos vivenciar um pouco mais dos jogos de figuras de barbantes, ou Jogos de fio, ou Cama de 

gato, parte das atividades indígenas que herdamos.  

                                                 

                          Fonte imagem: https://mibufc.wordpress.com/2012/08/28/jogos-e-brinquedos-do-mundo/indios-kalapalos/, acesso em 

07/05/20.  
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ATIVIDADE 1 - “Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar 

nela não…” por que ela será feita com cordão. Que legal! Desta vez vamos aprender a fazer uma casa de 

barbante, cordão ou outra linha que você encontrar. Vamos lá!!! 

Material - um pedaço de 1m/ - 1,20m de barbante, cordão, o que você conseguir encontrar.  Amarre as 

duas pontas fazendo um círculo. Enfie as mãos dentro do círculo. A partir daqui, vamos por passo a passo 

observando os movimentos nas imagens. Teremos também um link com vídeo explicativo.  

 

Casa de barbante 

 

Movimento 1 - Observe a imagem. Prenda o círculo de barbante no polegar e 

mindinho da mão direita e esquerda, fazendo um desenho de retângulo.  

 

 

Movimento 2 - O indicador da mão direita pega 

o fio que cruza a mão esquerda e o indicador da 

mão esquerda, por dentro do laço, pega o fio 

que cruza a mão direita. 

 

 

Movimento 3 - Vira as palmas das mãos para cima, com os polegares apontados 

para o lado de fora.  

 

 

 Movimento 4 - O 

fio que fica no 

polegar é jogado 

para trás das mãos 

e volta as mãos 

para posição original, palmas de frente uma para outra.  

 



  

 

 

 

 

Movimento 6 - Os polegares entram nos triângulos feitos pelos indicadores.  

 

                                                                                                                                         

Movimento 7 - 

Polegares entram 

nos triângulos e 

puxam o último fio 

que sai debaixo e 

volta, ficando as 

palmas das mãos de frente uma para a outra, polegares para cima.  

 

 

Movimento 8 - Nas costas da mão 

esquerda ficou um fio que a cruza e 

também na mão direita.  

 

 

Movimento 9 - Os fios que cruzam 

as costas das mãos direita e 

esquerda são colocados para o 

centro da figura. Aqui já teremos 

nossa Casa.  

 

 

 

Vídeo com passo a passo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VYSnvZTe3jE 

 

FIQUE EM CASA!  

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 2 - As habitações (casas) dos povos indígenas são diversificadas, como as das cidades. Entre 

os grupos indígenas há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito 

diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive. A casa é sempre parte da cultura de 

um povo. E são diferentes das casas da cidade na sua distribuição, material utilizado para construir e 

uso. Nas aldeias, as crianças, mulheres e homens têm seus afazeres. As crianças indígenas brincam, vão 

à escola e aprendem muito com os/as mais velhos/as. E nas nossas casas, como é? 

 

a) Como está se sentindo ficando mais em casa nesse momento? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Faça uma lista do que você está fazendo em casa nesse período sem ir à escola. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Em que você pode ajudar na sua casa para ficar mais alegre e divertido? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Sugestão brincante: Ensine a pelo menos uma pessoa a figura de barbante da casa.  

 

 

Até a próxima atividade!! 


