
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7° 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-EF06EF22) Vivenciar diversos jogos de salão que auxiliem no aprimoramento do pensamento 

estratégico. 

    

                   Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprender um 

pouco mais. 

Hoje aprenderemos um pouco sobre nossas raízes, nossa cultura. É importante sabermos de 

onde viemos para entender nossos hábitos, costumes, identidade e pertencimento. Nas atividades de 

hoje iremos vivenciar alguns jogos de tabuleiro/salão: o que acham? Conhecem algum? Vamos conferir? 

 

 

fonte da imagem:https://br.pinterest.com/pin/225743000045351207/ acesso em:16/04/2020 

https://br.pinterest.com/pin/225743000045351207/


  

 

 

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 o passo a passo do nosso primeiro 

tabuleiro: 

 
fonte da imagem: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25200 acessado em: 15/04/2020 

 

Segundo passo:  Depois de desenhar o tabuleiro é hora de organizar as peças. Temos de ter 14 peças 

que representarão 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 acessado em:15/04/2020. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25200
http://iffmauricio.pbworks.com/w/file/fetch/119289567/Jogo%20da%20on%C3%A7a.pdf


  

 

 

1. A brincadeira pode ser realizada em dupla, sendo que ele 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.  

fonte: https://demonstre.com/adugo-brincadeira/ acessado em 15/04/2020. 

 

Videoaula com um tabuleiro diferente: https://www.youtube.com/watch?v=VkoHdGKkbE8 acessado em: 

15/04/2020. 

ATIVIDADE 02 - Agora relate como foi a sua experiência nesse jogo, quais foram as suas sensações, com 

qual momento do jogo você se identificou mais? Sendo a onça ou sendo os cachorros, percebeu que há 

diferentes estratégias? Nos diga também em qual estratégia você se saiu melhor, onça ou 

cachorros?__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

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 cultura. 

Até a próxima atividade, pessoal!! 

https://demonstre.com/adugo-brincadeira/
https://www.youtube.com/watch?v=VkoHdGKkbE8

