
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objeto de Conhecimento/ Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Habilidades: (GO-EF02AR24) Conhecer e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

Brincadeiras 

 

 

 

 

 

Mas o que é brincadeira? Brincadeira é diferente de brinquedo ou jogo? Sim, há pequenas 

diferenças entre eles. No brinquedo, por exemplo, não há regras, você pega seus bonecos, seus 

objetos e brinca livremente, cria mundos e pode brincar sozinho e inventar uma multidão, guerrear, 

criar monstros, lutar com eles, e tudo mais que sua imaginação permitir. As brincadeiras já possuem 

algumas regras para que os participantes não percam o foco e juntos consigam atingir o objetivo da 

brincadeira, mas essas regras não são tão rígidas iguais às do jogo. O jogo de videogame, por 

exemplo, tem objetivo a se cumprir, tem metas, regras e desafios. As brincadeiras e os jogos 

geralmente funcionam melhor com mais pessoas e, claro, é mais divertido do que brincar sozinho! 

Vamos para a brincadeira então! Ela se chama “Escravos de Jó”: é uma brincadeira bem simples, 

mas exige concentração! Ao brincar, você aprende a ter atenção, a melhorar o ritmo e o trabalho 

em equipe, porque todos precisam estar numa mesma sintonia, senão, não funciona. Não se 

preocupe, no início é mais difícil; depois fica superfácil! 

Vamos começar? Convide as pessoas que moram com você e cada uma escolhe um objeto 

diferente; que seja um objeto que não quebre, ou que não corra o risco de estragar. De preferência, 

Olá, nesta atividade veremos sobre 

brincadeiras e jogos. Vamos aprender 

brincando! 



 

 

que tenham cores diferentes. Pense num objeto que tenha a sua cor preferida e comecem a treinar, 

como no vídeo que segue:  https://www.youtube.com/watch?v=AJCVHKEohAg. 

 

Disponível em: <https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-infantis/escravos-de-jo-cantiga-para-criancas/>. Acesso em: 07 abr. 

2020. 

 

Para quem não conseguir abrir o vídeo, segue abaixo como brincar. Se você não tem objetos pode 

pegar pedras, mas que elas sejam de tamanhos ou cores diferentes para não se misturarem. Jogo 

retirado do site,  Disponível: < https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-

infantis/escravos-de-jo-brincadeiras-para-criancas/ >. Acesso em: 07 abr. 2020 

As crianças se sentam em um círculo. Cada um deve ter nas mãos uma pedrinha ou um objeto 

pequeno que será passado de uma criança para outra, numa coreografia de ‘vai e vem’ de acordo 

com o ritmo da música ‘Escravos de Jó’.  

Escravos de Jó jogavam caxangá (as crianças participantes vão passando as pedras um para o outro 

do lado direito, de maneira que cada jogador fique somente com uma pedrinha, sempre.) 

Tira, (cada criança levanta a pedra que está em suas mãos)  

Põe, (colocam a pedra novamente no chão) 

Deixa ficar (apontam com o dedo para a pedra no chão) 

Guerreiros com guerreiros (voltam a passar a pedra para a direita) 

Fazem Zigue, (colocam a pedra na frente do jogador à direita, mas não soltam) 

Zigue, (colocam a pedra à frente do jogador à esquerda, mas não soltam)  

Zá (colocam a pedra à frente do jogador à direita novamente) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJCVHKEohAg
https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-infantis/escravos-de-jo-cantiga-para-criancas/
https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-infantis/escravos-de-jo-brincadeiras-para-criancas/
https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-infantis/escravos-de-jo-brincadeiras-para-criancas/


 

 

Atenção! Pode fazer a brincadeira com o corpo também, girando em círculo pulando sempre para a 

direita. Do mesmo jeito que se faz com os objetos e no Zig, zig, zá, pular (direita, esquerda, direita). 

Todos precisam encontrar um ritmo parecido para não atropelarem um ao outro, para a segurança 

de todos, não precisa tocar as mãos e podem manter a distância de um metro. Divirtam-se! 

1 – Escreva aqui como foi a brincadeira, se conseguiram fazer num mesmo ritmo e quais as 

dificuldades. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2 – Agora é sua vez de escrever uma brincadeira! Pergunte para quem mora com você se conhece 

alguma brincadeira de roda e lhe conte; caso não conheça, pesquise na internet ou em livros e 

escreva abaixo: você também pode experimentar a brincadeira que você escrever. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Material de apoio: 

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-infantis/escravos-de-jo-brincadeiras-

para-criancas/ 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/jogos-brinquedos-

brincadeiras-no-aprendizado-crianca.htm 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/definicao-dos-termos-

brinquedobrincadeira-e-jogo/35529 
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