
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6° 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. 

 

 

Fonte da imagem: http://sambaboysindublin.blogspot.com/2010/05/africa-day-agita-dublin.html, acesso em: 06/05/2020. 

 

 

Hoje aprenderemos um pouco mais sobre nossas raízes e nossa cultura. É importante sabermos de onde 

viemos para entender nossos hábitos, costumes, identidade e pertencimento. Seguindo nossas 

atividades, hoje iremos vivenciar um novo jogo de tabuleiro/salão da cultura africana; o que acham? 

Vamos nessa?? 

 

about:blank


  

 

 

ATIVIDADE 1 - Nessa primeira atividade, vamos confeccionar um jogo de tabuleiro, que se chama: 

Shisima. Segundo Zalavsky (2000), este jogo é popular no Quênia e seu nome, na língua tiriki, significa 

"extensão de água". As crianças chamam as peças de “imbalabavali”, que significa “pulgas d'água”, em 

alusão aos saltos e movimentos rápidos das pedras. 

Shisima é um jogo de tabuleiro do tipo trilha e alinhado de 3 pontos, com lógica similar ao “jogo da 

velha”  e ao “Tsoro Yematatu” que aprendemos na aula passada; ou seja, ganha quem conseguir colocar 

três pedras suas em uma linha reta. 

Primeiro passo: Para desenhar o tabuleiro precisaremos de poucas coisas: uma folha de papel em 

branco e uma canetinha ou lápis. Abaixo temos uma imagem do tabuleiro, que se constitui de um círculo 

com um asterisco no centro. 

 

                                                           

Fonte da imagem: https://glukkazan.github.io/arrange/shisima.htm, acesso em: 06/05/2020. 

 

Segundo passo: Depois de desenhar o tabuleiro precisaremos de seis peças, três de cada cor; podemos 

usar tampinhas de garrafa, pedrinhas, sementes, etc. A seguir veremos as regras do jogo. 

Regras: 

1. Coloque as peças no tabuleiro, três de cada lado;  

2. Um jogador, de cada vez, mexe uma de suas peças na linha, até o próximo ponto vazio; segue alternando-

se; 

3. Não é permitido saltar por cima de outra peça;  

4. Cada jogador tenta colocar as suas três peças em linha reta;  

5. O primeiro a colocar as três peças em linha reta ganha o jogo;  

6. Se repetir o mesmo movimento três vezes a partida termina empatada e começa um novo jogo; 

7. Os jogadores alternam a ordem de quem inicia o jogo. 
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Fonte da imagem: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_utfpr_mat_artigo_ludiane_glaucia_

batista.pdf, acesso em: 06/05/2020. 

 

Vídeo aula com a montagem e as regras do jogo:  

https://www.facebook.com/440181566425095/posts/929669350809645/?vh=e&d=n 

 

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

semelhança com algum outro jogo que você conhece? Se sim, qual é esse jogo? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sugestão brincante: Hoje fizemos o tabuleiro no papel; que tal colorir bem esse desenho e enfeitar como 

sua criatividade mandar? Depois tire uma foto dele e compartilhe com seus colegas e professor (a). E 

podemos também experimentar brincar no quintal desenhando no chão.  

 

Até a próxima atividade pessoal!! 
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