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                                               ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

  Bom dia pessoal! 

  Hoje nós vamos brincar de “jogo da velha”, mas não o jogo da velha convencional, o nosso será 

bem diferente. Para brincar de jogo da velha gigante nós precisamos desenhar um jogo da velha 

bem grande no chão, ou usar nove bambolês para fazer o jogo. Esse jogo deve ser jogado por duas 

pessoas, cada jogador deve ter três pedaços de pano que serão usados para marcar o jogo da 

velha.  

 

                     Jogo da velha com bambolês      Jogo da velha desenhado no chão 

                    

 

  Materiais para o jogo: 

  - 9 bambolês para fazer o jogo da velha ou um giz igual ao usado na escola, é só desenhar o jogo 

da velha no chão. 

  - 6 pedaços de pano, sendo 3 de uma cor e 3 de outra cor.                      
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  Como funciona o jogo: 

 Os dois jogadores devem ficar parados um do lado do outro, a uma distância de uns 4 metros do 

jogo da velha (essa distância pode ser maior ou menor). Uma outra pessoa deve dizer em voz alta 

“um, dois, três...já”, então os dois jogadores devem correr e colocar o primeiro pano em um dos 

espaços do jogo da velha, assim que colocar o primeiro pano é só voltar e pegar o segundo pano, 

correr e colocar em outro espaço do jogo da velha, em seguida pegar o terceiro pano e colocar no 

jogo da velha também, quem fizer primeiro o jogo da velha ganha a partida. 

 

  Para ganhar o jogo, os panos devem estar em um destes formatos:   

 

                               

 

  Os panos devem ser de cores diferentes para cada jogador, 3 panos de uma cor e 3 panos de 

outra cor. Os jogadores não podem jogar dois panos no mesmo espaço, se isso acontecer o pano 

que foi jogado primeiro no espaço deve ficar, e o pano que foi jogado depois deve ser retirado pelo 

jogador e colocado em outro espaço que esteja vazio. 

                                                        Jogo da velha gigante 

                                    

                         

  IMPORTANTE: Não risque o chão sem antes perguntar para um adulto, porque você pode 

manchar o chão. 



 

 

 

 

 

  ENVIE ALGUMAS FOTOS OU UM VÍDEO DA CRIANÇA REALIZANDO A BRINCADEIRA DA 

ATIVIDADE NO E-MAIL DOS PROFESSORES:  

 

 

SOLANGE: 4º A, B e C   solangecruzrosa71@gmail.com 
 

EDUARDO: 4° D    profeduardocarlosrohm@gmail.com 

 

 

Boa aula pessoal!!! 
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