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(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.  

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores 
ou menores chances de ocorrência. 

 

Origem do Jogo da Velha 

Conhecido por jogo da velha no Brasil ou jogo do galo em Portugal, pode encontrar-se em diversas 

culturas ao longo do tempo e com várias versões. Por exemplo, na China, no Egito ou na América. 

Na China era conhecido como luk isut k-i e nos países de língua inglesa, chama-se tic-tac-toe. 

O jogo infantil da velha é muito divertido e interativo, faz as maravilhas dos mais novos! 

Benefícios do Jogo da Velha 

Este jogo tradicional infantil, além de ser muito divertido e dinâmico, desenvolve algumas 
competências:  

 Desenvolvimento do raciocínio lógico; 
 Aperfeiçoamento das capacidades espacial e visual; 

 Interação e competitividade saudável; 

 Bem estar psicológico geral. 
 O jogo tradicional da velha desenvolve a competição de 

uma forma saudável. 
 
 

Jogo da Velha: Brinquedos com Tampinhas Recicladas 

Pois quem nunca brincou de jogo da velha!? É um jogo super simples e muito fácil de 

aprender. Portanto serve para qualquer idade. 



 
Use tampinhas de 2 cores diferentes ou colas coloridas de alto-relevo para fazer os 

desenhos em cima das tampinhas. Use os desenhos de “X” e “O”. Serão 5 de um e 5 de 

outro. 

Para fazer a estrutura do Jogo da Velha, utilize palitos de picolé pintadinhos. Em seguida, 

pinte com tinta guache também ou num papel quadrado “durinho”, conforme modelo. 

Certamente todos irão gostar e acima de tudo, poderão fazer o brinquedo junto com você. 

Filme ou fotografe tudo desde o início da montagem da brincadeira e mande na sala virtual.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  


