
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II
7º Ano

11/11
a

19/11
PROJETO PEDAGÓGICO DE

ACOLHIMENTO
DISCIPLINAS: 

Resumo das Tarefas da Semana
O que fazer? Como enviar?

1
Atividade de Ciências Sociais

Ler e responder às perguntas que estão no meio do 
texto. Enviar as respostas.

heyk.estanislau.1@cp
2.edu.br

2 Atividade de Matemática

Realizar as atividades propostas na plataforma 
Moodle.

Caso você tenha 
alguma dúvida em 
relação às atividades
pode enviar para 
cardosotina1965@g
mail.com

3 Atividade de Educação Física 

Ler e responder às perguntas que estão no meio do 
texto. Enviar as respostas.

Envie-nos a sua resposta

pelo email

professor.cp2.ef.h2@gmail.

com 

mailto:professor.cp2.ef.h2@gmail.com
mailto:professor.cp2.ef.h2@gmail.com
mailto:cardosotina1965@gmail.com
mailto:cardosotina1965@gmail.com


TAREFA 1

Do que é feita uma comunidade?

Oi, gente. Tudo joia? Aqui é o Professor Heyk, de Ciências Sociais. Essa é nossa segunda

atividade. Um dos assuntos que abordamos na atividade passada foi a existência dos clubes e

como  eles  serviam como lugares  de  encontro,  de  confraternização  e  de  proteção  dos  seus

membros. Por exemplo, foi só quando pessoas negras e pobres começaram a ter seus próprios

clubes e times de futebol que começaram a sentir que o futebol também lhes pertencia. Com isso

puderam disputar campeonatos e revelar jogadores que até hoje estão na nossa memória.

Você pode imaginar outras formas que as pessoas desenvolveram para se encontrar

e se proteger? Escreva aí em seu caderno, vamos lá.

Hoje  conversaremos sobre  o  primeiro  tipo  de associação que foi  permitido  a  pessoas

negras e escravas no Brasil.  Quando nosso país ainda era uma colônia de Portugal, a coroa

portuguesa  não  autorizava  associações  de  bairro,  juntas  comerciais,  clubes  recreativos  ou

partidos políticos a negros e escravos. Mas o culto da fé católica era autorizado a todos, sem

distinção de classe social ou cor de pele. Como estudaremos em história, havia inclusive muitas

iniciativas para convencer índios, por exemplo, a se tornarem católicos. Ou seja, a fé católica não

era só permitida, mas era incentivada e, em muitos momentos, obrigatória.

Hoje,  apesar  de  ainda  haver  perseguição  e  intolerância  religiosa,  sabemos  que

outras religiões são praticadas no Brasil. Pode escrever aquelas de que você se lembra?

Na colônia, a fé católica era cultuada, como sabemos, nas igrejas, mosteiros e conventos.

Mas não só. Havia também formas de organização leiga, ou seja, de pessoas comuns que não

eram padres nem freiras.  Essas associações eram privadas, criadas e financiadas pelos seus

membros,  não pertenciam ao poder  central  católico,  que ficava em Roma e  cuja  autoridade

máxima era o Papa. Elas são as confrarias e as irmandades. Esses nomes já nos dizem algo,

certo? Irmandade nos lembra da palavra irmão.  E confraria,  palavra de origem latina,  tem o

radical frater, que também quer dizer irmão, tem o sentido de conjunto de irmãos. Irmandades e

confrarias serviam para reunir pessoas que se sentiam irmãs por terem uma mesma fé. 

A história nos conta que as irmandades existem desde a idade média, elas reuniam fiéis

que moravam numa mesma localidade ou devotos de um mesmo santo ou ainda membros de

uma  corporação  de  ofício,  que  era  como  se  chamavam  as  associações  profissionais  (por

exemplo, quem dava autorização para um sapateiro trabalhar era a corporação de ofício dos

sapateiros). Nas irmandades, os fiéis organizavam cultos, festejos e homenagens a santos, mas

esses encontros serviam também para unir uma comunidade, saber como estava a vida de cada

membro e muitas vezes ajudar a quem precisasse. 



Falando em festejos, você pode puxar pela memória alguns festejos religiosos que

acontecem no Brasil?

As  primeiras  irmandades  no  Brasil  são  fundadas  no  distante  ano  de  1552.  Em  um

momento em que tanto a coroa portuguesa como a igreja católica tinham dificuldade de fazer

valer seus princípios no Brasil, já este havia sido descoberto há pouco tempo e tinha imensa

extensão geográfica. As irmandades cumpriam de uma só vez o papel da igreja e do Estado, já

que propagavam a fé católica e também mantinham obras assistenciais e de caridade.

Litografia de Rugendas sobre o festejo do Congado no Brasil

Sabe quais são os grupos sociais que as fundavam? Pessoas negras, escravizadas

ou alforriadas, livres. Consegue imaginar o motivo? 

Será que as pessoas negras eram bem vindas nas missas realizadas por padres brancos

para fiéis brancos? Mesmo que fossem bem vindas, será que se sentiriam confortáveis para

cultuar sua fé ao lado dos seus proprietários, de quem sofriam maus tratos habitualmente?

Há ainda outro motivo que pode ser mencionado. Apesar de o catolicismo ser a religião oficial da

colônia brasileira, essa não era a religião de origem de boa parte das pessoas que foram vítimas

do tráfico negreiro. 

Vindas de Angola,  dos dois  Congos,  também do Benin,  Moçambique e Nigéria,  essas

pessoas cultuavam diversas religiões, dentre elas, diferentes linhas do candomblé e, em alguns

casos, o islamismo. Assim, além de poder cultuar entre os seus iguais a fé católica, a irmandade

era também uma forma de poder prestar culto a religiões de origem africana de forma privada, já

que a liberdade de culto no Brasil só viria em 1890, depois do fim da escravidão; e só entraria na

Constituição Federal em 1946, em artigo proposto pelo grande escritor baiano, Jorge Amado, na

época deputado federal.



Se por um lado, existia um imaginário social  que permitia que pessoas negras fossem

escravizadas com justificativas as mais diversas, existia também um desejo da Igreja Católica de

aumentar  seus  fiéis,  principalmente  após  ter  perdido  espaço  para  as  religiões  cristãs  não

católicas, desde o século XVI, a partir das reformas religiosas iniciadas por Martim Lutero e João

Calvino. 

Já ouviu  falar  das reformas protestantes? Pode listar  aqui  algumas agremiações

religiosas que são cristãs, mas não são católicas? Peça ajuda em casa.

O  desejo  de  aumentar  o  número  de  fiéis  se  traduziu,  nas  colônias  portuguesas,  por

exemplo da divulgação sobre a vida e a obra de santos católicos negros, que teriam vivido na

áfrica, para que a população negra se identificasse mais com a igreja. No Brasil, São Elesbão,

São Benedito e Santa Ifigênia também ganharam em sua homenagem irmandades organizadas

por pessoas negras.

Como dissemos, as irmandades cumpriam mais do que um papel religioso na vida das

pessoas. O pesquisador Caio Boschi chega a se referir a elas como uma questão de vida e de

morte. Seus membros recorriam à irmandade em busca de convívio social, cuidados médicos,

empréstimos, chegando a deixar seus bens para elas após a morte para garantir que receberiam

cuidados  dignos  de  seus  confrades,  como  missas  e  enterros  condizentes  com  sua  fé.  O

historiador Luiz Cláudio Rodrigues nos conta que no Rio de Janeiro pessoas negras não podiam

ser enterradas nos mesmos cemitérios em que pessoas católicas e brancas eram enterradas, o

que levava as irmandades a construírem seus próprios cemitérios.

No  Rio  de  Janeiro  uma  irmandade  cumpriu  um  papel  fundamental  para  seus

membros e acabou contribuindo para a história do país. Consegue imaginar por quê?

Fundada em 1640, pensa bem, é tempo à beça, a Imperial Irmandade de Nossa Senhora

do  Rosário  e  São  Benedito  dos  Homens  Pretos,  como  diz  o  nome,  era  uma  irmandade

organizada por pessoas negras, dedicada a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. Suas

instalações chegaram a abrigar a Catedral da Sé, o Senado brasileiro e a Imperial Academia do

Reino. Como a conhecemos, a Igreja do Rosário (pertencente à Irmandade), que fica no meio do

Saara, na rua Uruguaiana, no Centro do Rio de Janeiro, foi a primeira igreja a ser visitada pela

família  real  na  ocasião  da  vinda  de  D.  João  VI  para  o  Brasil,  em 1808.  Isso  tudo  só  para

sabermos a importância que uma irmandade chegou a ter para a cidade.

Mas a instituição foi ainda mais importante para as pessoas negras. Ela surgiu para cuidar

de  escravos  idosos  ou  doentes  que  eram  abandonados  nos  limites  da  cidade.  Se  não  se

recuperassem, seu enterro era providenciado e pago. Quando chegava um escravo fugido, ele

recebia cuidados de saúde, comida, roupas e algum dinheiro para poder fugir. A arquitetura do

prédio também foi pensada para facilitar as fugas, como conta Luiz Cláudio Rodrigues: “Isso aqui



é um labirinto de escadas e portas que, muitas vezes, não dão em lugar nenhum, o que atrasava

as buscas”. 

Luiz  Cláudio  nos  conta  que  muitos  escravos  chegavam  lá  machucados,  presos  por

algemas ou instrumentos de tortura, que eram retirados. Essas peças, junto com documentos

sobre a Irmandade do Rosário, começaram a constituir o acervo do Museu do Negro. Estandartes

das  procissões,  fardas  e  paramentos  litúrgicos  e  rituais,  assim como imagens  de  santos  se

juntaram mais tarde a esse rico acervo.

Falando  em  rituais,  você  sabia  que  essa  palavra  não  é  só  aplicada  a  magia  e

feitiçaria,  muito menos a coisas do mal,  ou algo do tipo? Um ritual  é  um conjunto de

gestos e palavras que têm valor simbólico para uma comunidade. Sabendo disso, quais

rituais fazem parte da sua vida?

Esses importantes documentos sofreram dois incêndios, um a mando de Rui  Barbosa,

grande político brasileiro que, apesar de ser a favor do fim da escravidão, pediu a destruição de

documentos da Irmandade dois anos após a lei Áurea, de 1888, que tornou livres as pessoas

escravizadas. Quase oitenta anos depois, um novo incêndio destruiria não só documentos, mas

todo o acervo do museu, assim como o altar da Igreja, reconhecido por sua beleza em estilo

barroco. Perderam-se 

relíquias  religiosas,   provas  documentais  do  funcionamento  da  escravidão e  da atividade da

irmandade, além objetos do tempo da escravidão.

Igreja do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, 1920

Muito  diferente  de uma igreja  comum,  a

Igreja do Rosário dispõe de sobrados nas suas

duas laterais onde funciona parte do comércio da

região do Saara. Até hoje é possível visitar o bar

Academia do lado esquerdo da fachada,  e,  do

lado direito,  estúdios  de tatuagem e piercing  e

alguns salões de cabelereiros 

especializados em cortes e penteados afro. 

A  igreja  também  possuía  uma  gráfica,

onde  eram  impressos  dois  importantes  jornais

voltados  para  as  causas  da  negritude:  O

Abolicionista,  que  pertencia  a  um  grande

pensador  e  político  brasileiro,  José  Bonifácio,



ainda no tempo do Império; e o Melanina, jornal feito por um grupo de pessoas negras que fazia

oposição à ditadura militar nos anos 1960.

A Irmandade do Rosário, como muitas outras da mesma natureza, ainda recebia doações

que eram usadas para comprar a liberdade de pessoas escravizadas. 

Como vimos,  a irmandade cumpre uma série  de papéis na vida de seus membros.  O

religioso, por garantir  o culto da fé;  o de entretenimento ao promover festejos e encontros; o

social e assistencial, ao ajudar os necessitados; o de comunicação, por meio dos jornais voltados

às pessoas negras e a suas causas; o político, por contribuir para a luta pelo fim da escravidão; e

o econômico, já que com os empréstimos, era possível a alforriados recomeçarem suas vidas. É

interessante pensar também que como as irmandades eram as únicas formas autorizadas para a

reunião de pessoas negras e escravizadas, não se tratava de mera opção fazer parte de uma

irmandade.  Fora  delas,  o  que  restava  à  população  negra  eram  os  trabalhos  forçados,  a

perseguição de suas manifestações culturais e religiosas e a agressão cotidiana em função de

sua cor  de pele.  Podemos dizer  que as irmandades eram uma forma, infelizmente uma das

poucas, de pessoas negras experimentarem a liberdade e a igualdade que se espera de uma

comunidade. 

E você, onde é que se sente livre e igual aos demais? Conta pra gente.

Hoje conhecemos um pouco sobre as irmandades. Espero que tenham gostado e que essa

conversa tenha ajudado a entender os papéis de uma comunidade na vida das pessoas. Em

breve seguiremos nossas conversas e reflexões. Ah, antes que eu esqueça, o samba campeão

do carnaval carioca em 2020, chamado “Viradouro de alma lavada”, trazia o tema das mulheres

escravizadas que conseguiam juntar dinheiro para comprar a liberdade dos seus, as chamadas

ganhadeiras. Clica aqui pra conhecer o clipe do samba campeão. E aqui para ler a letra.

Quer saber mais? Veja aqui links sobre os assuntos de hoje. 

Confrarias 

Irmandades negras na colônia

Museu do Negro 

Igreja do Rosário no Rio 

Luíza Mahin viu de perto as irmandades

O trecho abaixo é do livro  Um defeito de cor (Record, 2007), em que a escritora Ana Maria Gonçalves

remonta a possível história de Luíza Mahin, mulher de origem jeje trazida para o Brasil como escrava.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confraria_(catolicismo)
https://www.ebc.com.br/cultura/2014/05/igreja-no-centro-do-rio-foi-quartel-general-da-abolicao-diz-historiador
https://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=40:museu-do-negro#sobre_o_museu
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000400211
https://www.youtube.com/watch?v=KG9xE7f7lM8
https://www.letras.mus.br/unidos-do-viradouro-rj/samba-enredo-2020-viradouro-de-alma-lavada/


Nesta  passagem,  Luíza  conta  da  sua  experiência  com  uma  irmandade  e  como  funcionava  para

escravizados comprarem sua liberdade.

As irmandades

Na  manhã  seguinte  ao  encontro  com  o  Francisco,  acordei  bem  cedo  e  fui  para  a

Barroquinha falar com uma mulher chamada Esmeralda, que gostou de saber que eu também era

jeje como ela e muitas outras mulheres que já faziam parte da confraria. 

Ela dizia confraria, mas também podia ser chamada de junta, cooperativa, irmandade ou

sociedade. Qualquer pessoa podia se inscrever, mas estava dando preferência às mulheres, já

que as outras confrarias eram formadas por muitos homens, e as mulheres tinham algumas idéias

diferentes, preocupações bastante próprias, como o cuidado com o futuro dos filhos. A Esmeralda

já era forra, tinha conseguido a liberdade depois de comprar, ela mesma, uma pretinha recém-

chegada de África e treiná-la para deixar em seu lugar na casa da antiga dona, uma freira do

Convento do Desterro. A pretinha de nome Anunciação, já estava fazendo parte da confraria com

jóia  de  entrada  paga  pela  Esmeralda  e  contribuições  mensais  feitas  com o  que  ela  própria

conseguia, depois de ter sido colocada a ganho. Eu me surpreendia com arranjos que se podia

fazer para conseguir a liberdade, e nem imaginava que naquela época ainda não sabia de quase

nada, ainda não tinha tomado conhecimento de um mundo às escondidas vivido pelos pretos e

crioulos, forros ou não. 

O que eu tinha que fazer, era pagar cinco mil réis para mim e cinco mil para o Banjokô e

continuar com o pagamento mensal  de pelo menos quinhentos réis,  mais o que eu pudesse

conseguir. Quanto mais pagasse, mais pressa poderia acumular a quantia de que precisava para

comprar as cartas. Se eu não tivesse o dinheiro para as nossas jóias, a Esmeralda disse que

poderia indicar pretos que emprestavam a juros, mas, felizmente, não era necessário. Eu já tinha

guardado mais de quinze mil réis, e mesmo tendo que ceder parte do dinheiro para a confraria, a

título  de colaboração e custos administrativos,  ficava mais tranqüila  por  não ter  que guardar

dinheiro em casa. 

Meus amigos da loja pareciam bastante honestos, mas nunca se sabia, e eu tomava muito

cuidado quando ia guardar o dinheiro em uma caixinha escondida sob o altar montado para os

Ibêjis,  a  Oxum,  o  Xangô  e  a  Nanã,  esta  última  encomendada  a  um santeiro  conhecido  da

Claudina, tão bonita quanto a Oxum da Agontimé. O altar parecia um esconderijo óbvio demais,

mas  não  havia  alternativas,  e  a  confraria  me  pareceu  um  jeito  seguro,  além  de  ter  outros

benefícios. Fazendo parte dela, eu teria direito a empréstimos em caso de precisão, até mesmo

de valor maior que o contribuído, e se morresse durante o tempo de contribuição, o crédito a que

tinha direito seria empregado conforme eu indicasse; no funeral, de acordo com a minha religião,

ou  seria  entregue  a  um herdeiro.  Seria  bom também freqüentar  as  reuniões  aos  domingos,



quando  eram  feitas  as  contribuições  e  discutidos  os  assuntos

relativos aos empréstimos. 

Compareci à reunião do domingo seguinte no mesmo lugar,

na  loja  onde  a  Esmeralda  morava  com  mais  ou  menos  trinta

pessoas,  famílias  formadas  apenas  por  mulheres  e  seus  filhos.

Imaginei  que  aquele  seria  um bom  lugar  para  morar  com  o

Banjokô, embora não fosse o suficiente para ele, acostumado ao

luxo da casa da sinhá, um verdadeiro sinhozinho, que era como a

Esméria  costumava  chamá-lo.  Mesmo sendo  de  brincadeira,  eu

sabia que tinha grande fundo de verdade naquilo, mesmo que a

sinhá não o apresentasse às pessoas, mesmo que o escondesse

quando tinha visitas, perto apenas dela e outros escravos, o Banjokô tinha todas as vontades

satisfeitas. 

No primeiro dia eu tinha entrado somente na sala da loja, um cômodo asseado e mobiliado

com dois bancos de madeira, uma mesa com duas cadeiras e um altar que abrigava orixás e

santos católicos, principalmente Nossa Senhora, representada da por três estátuas diferentes,

todas de madeira. A sala era a sede da confraria e a loja ainda tinha mais três andares, e em

cada quarto  havia uma ou duas famílias  alojadas,  dependendo do tamanho,  que tinham em

comum o uso do terreiro onde estavam montados três fogões de tijolos e uma cobertura de

telhas romanas, sob a qual tinham sido colocados uma grande mesa de madeira e dois bancos

compridos. As reuniões eram feitas nesse espaço, onde, naquele dia, estavam cerca de cem

pessoas. Uma mesa menor ocupava o centro do terreiro, e era dali que a Esmeralda, duas outras

mulheres e um homem coordenavam a reunião. 

Discutia-se muito, mas quase todos os problemas já estavam previstos no estatuto, lido

integralmente para os novos membros e em parte para os antigos, quando se valiam dele para

justificar  uma  decisão.  Os  que  se  achavam  tolhidos  em  seus  direitos  diziam  que  não  se

lembravam das regras, mas acabavam cedendo diante dos fatos. Um dos maiores problemas era

em relação aos juros cobrados pelos empréstimos, mais altos para quem contribuía com pouco

dinheiro e tirava muito. Alguns escravos tiravam o valor integral de suas alforrias depois de terem

contribuído apenas com a jóia de entrada ou pouco mais que isso, e ficavam com uma dívida que

era o dobro da quantia emprestada, para ser quitada a longo prazo. Se não me engano, todos os

filiados eram escravos de ganho, pois só eles tinham dinheiro ou podiam ganhá-lo, de modo, que

depois de libertos,  e não tendo mais que pagar nada aos seus senhores, ficavam com mais

tempo livre para trabalhar por conta própria, e não era difícil honrar o compromisso assumido com

a confraria. Este era um ponto importante, mas que raramente causava problemas, pois já tendo

sido escravos forros entendiam a necessidade de continuar pagando em dia para que outros

tivessem a mesma oportunidade que eles. Caso não fossem de livre vontade até a sede, havia



uma pessoa encarregada da coleta que ia procurá-los. As maiores discussões aconteciam por

causa de valores pagos ou devidos, visto que não havia uma escrituração muito confiável.

O funcionamento da confraria era responsabilidade de um chefe, que no nosso caso era

uma chefe, a Esmeralda, com conhecimento e controle de tudo que acontecia, sendo ela também

quem decidia sobre os problemas que não estavam previstos, fazendo com que essa decisão

passasse a ser parte do estatuto. Ela era ajudada por uma responsável pela guarda da caixa dos

empréstimos, uma nagô chamada Aparecida, de inteira confiança da Esmeralda e sua antiga

conhecida, pois tinham trabalhado juntas na casa da freira dona Margarida Alves de Sant'Anna. A

Aparecida era semiforra, pois tinha feito um acordo com a freira e pagava a carta a prestação, o

que fazia desde muito antes de existir aquela confraria, sendo que por isso não fazia parte dela.

Mesmo  assim  frequentava  as  reuniões  e  era  a  responsável  pela  caixa,  que  ficava

guardada em local seguro na casa da freira, onde a Aparecida ainda morava. Tal caixa só podia

ser aberta com o uso de três chaves, uma que ficava com a Esmeralda, outra com a Aparecida e

outra  com um hauçá  chamado Gregório,  o  prestamista.  Ele  era  o  encarregado  de  fazer  as

anotações e as contas das quantias pagas e emprestadas, chamadas de amortização e prêmio.

Quando fui pagar a jóia de entrada, ele me entregou dois bastonetes de madeira em que eram

anotados, por meio de cortes, o recebimento ou o pagamento das quantias ou cotas combinadas.

Ainda tenho um destes bastonetes entre os guardados do baú de lembranças do Brasil. 

O Gregório era pago para fazer aquele serviço e tinha muita experiência, pois trabalhava

para  várias  confrarias.  O  salário  dele  saía  do  fundo  de  administração,  para  o  qual  todos

contribuíam e que também era usado para a realização dos festejos e das obrigações religiosas,

para o pagamento de missas fúnebres dos associados e para a compra de roupas e comida

dadas  em caridade.  A  cada  ano,  desde  a  data  de  fundação,  aconteciam as  reuniões  mais

interessantes, que causavam os maiores alvoroços, quando se apurava o que tinha sobrado do

fundo de administração para a distribuição dos lucros, amortizando a dívida dos que mais tinham

contribuído durante o período. 

Consideravam como  dívida  a  quantia  de  que  precisávamos  para  a  nossa  alforria,  de

acordo com o preço com que tínhamos sido avaliados, não se levando em conta se já tínhamos

ou não tirado o empréstimo. Então, mesmo se alguém tivesse somente feito pagamentos e não

tirado nada, ele era considerado tão devedor quanto os que já tinham recebido empréstimo e

continuavam pagando a prazo, e isso muitas pessoas não conseguiam entender direito. Quanto

maior a quantia com que eu tivesse contribuído sem nada retirar, maior a minha derrama para o

fundo de administração e para a compra de outras cartas de alforria, e eu seria recompensada

entrando na divisão do fundo de caixa que sobrava. Isso tudo o Sebastião me explicou depois,

com calma, porque era mesmo difícil  de entender durante as reuniões, com todos falando ao

mesmo tempo e com a grande confusão que se formava quando algum erro era apontado nas

anotações, o que não era raro, em prejuízo dos membros ou da confraria. Eles contribuíam com



grandes somas para terem direito aos lucros, e depois faziam a retirada do dinheiro para logo em

seguida  tornarem a empregá-lo.  Era  melhor  que nada  e  muito  mais  seguro  do que  guardar

dinheiro em casa, já que as casas financeiras não gostavam de fazer negócios com pretos, que,

por seu lado, se sentiam enganados quando precisavam usar aquelas instituições.



TAREFA 2

Olá,  galerinha!  Espero que as coisas estejam bem com vocês,  com seus
familiares e amigos. 

A  primeira  atividade  proposta  no  Moodle  é  para  vocês  explorarem  os
conceitos de perímetro e área, manuseando um simulador. Após essa primeira
fase, vocês poderão jogar. Espero que todos gostem!

Na segunda atividade,  vocês resolverão alguns problemas envolvendo os
conceitos explorados anteriormente. 

Um grande abraço!!!



TAREFA 3
Olá pessoal, estamos de volta.

Primeiramente gostaria  de  agradecer  a  todos  que  responderam ao nosso  contato,  foi  muito  bom ter

conhecido um pouco da rotina de cada um de vocês, e espero que o quadro de atividades tenha ajudado

vocês a se organizarem um pouco melhor.

Verificamos que muitos não têm conseguido fazer algum tipo de atividade física, isso não é legal. Então

sugerimos que tentem diminuir um pouco o tempo destinado à internet e aos celulares para poder realizar

alguma atividade onde vocês possam se movimentar um pouco mais.

Agora vamos trocar ideias sobre o tema abaixo.

BRINCADEIRAS E JOGOS

https://img.quizur.com/f/img5ec294c7cd7412.73687819.jpg?lastEdited=1589810404

Você sabe qual é a diferença entre brincadeiras e jogos?

A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto individual. Na brincadeira a existência

das regras não limita a ação lúdica, a criança pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos

membros, adotar as próprias regras, por fim, existe maior liberdade de ação para as crianças.

A concepção de jogo está integrada tanto ao objeto (brinquedo) quanto à brincadeira. É uma atividade

mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Exemplos clássicos seriam: Jogo

de Mímica, de Cartas, de Tabuleiro, de Construção, de Faz-de-Conta etc. Uma particularidade importante

do jogo é o seu emprego tanto por crianças quanto por adultos, enquanto que o brinquedo tem uma

agregação mais exclusiva com o universo infantil.

https://img.quizur.com/f/img5ec294c7cd7412.73687819.jpg?lastEdited=1589810404


http://www.webquestfacil.com.br/

webquest.php?wq=18741 

 Brincadeiras X Jogos

Regras

● Brincadeiras
● São mais livres
● Podem ou não ter regras
● As brincadeiras sem regras são individuais
● O grupo, só por existir, sugere regras

● Jogos
● Sempre terá regras pré-estabelecidas, apesar de 

adaptáveis, dependendo do intuito da atividade

   

   

   

  

 Crédito: Getty Images

As brincadeiras e jogos são passadas de geração em geração, 
faça sua parte, não deixe que no futuro elas sejam esquecidas.
Continue a brincar e jogar e passe adiante nossas 
brincadeiras…

Resumindo: 
Toda atividade recreativa, qualquer que seja, 
sempre será uma brincadeira ou um jogo.

Adaptação Plano de Estudo Tutorado Educação Física 

Agora vamos propor um desafio: 

Quais jogos e brincadeiras você encontra na imagem abaixo? 

Gostaríamos que vc pudesse indicar pelo menos três dos jogos ou brincadeiras que vc identificou na 

imagem, depois, se possível, tente realizá-las com seus familiares.

Peter Bruegel. Jogos e Brinquedos Infantis, 1560

Fonte: https://i1.wp.com/virusdaarte.net/wp-content/uploads/2015/11/join.jpg

Envie-nos a sua resposta pelo email professor.cp2.ef.h2@gmail.com 
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