
  

 

 

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 

 

(GO-EF05EF18) Vivenciar e fruir diferentes jogos de salão, usando e compartilhando os 

conhecimentos quanto a valores, normas, regras, objetivos e fundamentos para elaboração e análise 

de estratégias. 

 

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

Nessa aula iremos vivenciar um jogo de tabuleiro também conhecido como jogo de salão. Esse 

jogo se chama ADUGO, é um jogo indígena que faz parte da nossa cultura e história. Para auxiliar vocês 

estudantes na atividade, iremos precisar da ajuda de um/a adulto/a. Vamos lá! 

                                                  

                          fonte da imagem :https://br.pinterest.com/pin/607071224749553776/ 



  

 

 

                  

ATIVIDADE 1 - Para essa atividade, com a ajuda de um adulto vamos confeccionar um jogo de tabuleiro, 

que se chama: O Jogo da Onça, também conhecido como ADUGO, originário da Comunidade Bororo da 

região Pantanal do Brasil. Hoje tentaremos reproduzir esse jogo em casa, utilizando uma folha de papel; 

vamos lá? 

Primeiro passo: Agora que já conhecemos um pouco da história do jogo, que tal tentarmos desenhá-lo em uma 

folha de papel? Então vamos precisar de uma folha de papel em branco, uma régua, uma canetinha ou lápis. 

Abaixo temos uma imagem demonstrando passo a passo do nosso primeiro tabuleiro: 

 
Fonte da imagem: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25200  

 

Segundo passo: Depois de desenhar o tabuleiro é hora de organizar as peças, temos que ter 14 peças que 

representam os cachorros e 1 peça representando a onça (peça diferente); podemos usar tampinhas de garrafa, 

pedrinhas, feijões etc.  Exemplo da organização abaixo: 

 

 
Fonte:http://iffmauricio.pbworks.com/w/file/fetch/119289567/Jogo%20da%20on%C3%A7a.pdf 

 

 

 



  

 

 

1. A brincadeira pode ser realizada em dupla, sendo que ela irá lembrar a dinâmica da disputa de damas. 

2. Com o tabuleiro desenhado, e suas peças definidas, começa a brincadeira. 

3. O jogador que ficará com os cães deve fazer com que eles deixem a onça encurralada; já para a onça todo 

o seu trabalho é comer o máximo de cachorros que conseguir no tabuleiro. 

4. Ganha quem conquistar seus objetivos primeiro. Se os cachorros colocarem a onça no centro ou em uma 

das pontas do tabuleiro sem conseguir se movimentar, eles vencem; se a onça devorar pelo menos 6 

cachorros, ela vence.  

5. A movimentação sempre se inicia pelo cachorro. 

Fonte: https://demonstre.com/adugo-brincadeira/ . 

 

Vídeo aula com o professor Victor do IPEARTES: https://www.facebook.com/watch/?v=654258755305969 

 

ATIVIDADE 2- Agora relate como foi a sua experiência com o jogo de salão: 

Já tinha jogado algum jogo parecido com esse? 

Gostou de fazer o tabuleiro e as peças do jogo?  

E quanto às regras, foi difícil aprendê-las?  

Conseguiu elaborar estratégias e percebeu como elas mudam, sendo onça e sendo cachorro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Hoje fizemos o tabuleiro no papel, tire uma foto dele e compartilhe com seus 

colegas e professor(a). E podemos também experimentar brincar no quintal desenhando na terra ou até 

mesmo desenhar no chão utilizando giz e pedrinhas como peças. Esperamos que tenha se divertido e 

aprendido com esse jogo da nossa cultural. 

Até a próxima atividade!! 


