
 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1. Leia atentamente as instruções abaixo. Encontre com seu grupo para realizar as escolhas necessárias para o desenvolvimento 

do trabalho. Procure ter ideias criativas, assim como ouvir todos os integrantes do grupo. 

2. Após a tomada de decisão, o grupo deve iniciar o registro do trabalho (ideal que se faça antes um rascunho). A versão final 

deve ser escrita a mão, em folha de papel almaço, que deve ser grampeada a esta folha devidamente preenchida. 

3. É importante que o grupo procure descrever o jogo ou a brincadeira o mais detalhadamente possível (para que qualquer 

pessoa que leia possa entender). 

4. No dia marcado, além da entrega do trabalho escrito, os grupos realizarão a apresentação oral das brincadeiras ou jogos 

escolhidos. Para tanto, é necessário que cada grupo se organize previamente, inclusive com a separação dos materiais. 

5. Os critérios de avaliação serão: apresentação do trabalho escrito (não serão aceitos trabalhos amassados, rasgados ou 

incompletos), letra legível, detalhamento do conteúdo, coerência, aplicabilidade prática da atividade e apresentação do grupo. 

INSTRUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE JOGOS/BRINCADEIRAS DE BASQUETE  

GRUPO 1 

PASSO 1 – o grupo deve ler a situação abaixo: 

Situação A – Seu grupo está em no Aterro do Flamengo/RJ num domingo, dia que o local é bastante 

frequentado pela população para práticas de lazer. Vocês desejam se divertir jogando Basquete numa quadra que só 

possui uma tabela, pois uma parte da quadra é utilizada por outras pessoas com atividades diferentes. Seu grupo é 

formado por 3 pessoas e possuem uma (1) bola de Basquete. 

Imagens retiradas das páginas: https://allevents.in/rio%20de%20janeiro/basquete-das-minas-15-

edi%C3%A7%C3%A3o/200095563920017 e https://www.youtube.com/watch?v=RXBvggXTBNY, respectivamente. 

 

PASSO 2 – o grupo deve criar um jogo ou brincadeira onde TODOS participem, obedecendo as condições 

apresentadas e detalhando: 

 Um nome para o jogo, que se ligue intimamente com os principais elementos dele; 

 O objetivo do jogo (por exemplo, o objetivo do jogo ‘queimado’ é queimar o maior número de pessoas do 

time oponente e evitar que seus companheiros sejam queimados); 

 As regras do jogo ou brincadeira, buscando ser o mais original possível (evite jogos e brincadeiras já 

existentes). 

PASSO 3 – o grupo deve redigir o trabalho, seguindo as orientações. 

PASSO 4 – o grupo deve organizar a apresentação oral. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 

6. Leia atentamente as instruções abaixo. Encontre com seu grupo para realizar as escolhas necessárias para o desenvolvimento 

do trabalho. Procure ter ideias criativas, assim como ouvir todos os integrantes do grupo. 

7. Após a tomada de decisão, o grupo deve iniciar o registro do trabalho (ideal que se faça antes um rascunho). A versão final 

deve ser escrita a mão, em folha de papel almaço, que deve ser grampeada a esta folha devidamente preenchida. 

8. É importante que o grupo procure descrever o jogo ou a brincadeira o mais detalhadamente possível (para que qualquer 

pessoa que leia possa entender). 

9. No dia marcado, além da entrega do trabalho escrito, os grupos realizarão a apresentação oral das brincadeiras ou jogos 

escolhidos. Para tanto, é necessário que cada grupo se organize previamente, inclusive com a separação dos materiais. 

10. Os critérios de avaliação serão: apresentação do trabalho escrito (não serão aceitos trabalhos amassados, rasgados ou 

incompletos), letra legível, detalhamento do conteúdo, coerência, aplicabilidade prática da atividade e apresentação do grupo. 

INSTRUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE JOGOS/BRINCADEIRAS DE BASQUETE  

GRUPO 2 

PASSO 1 – o grupo deve ler a situação abaixo: 

Situação B – Seu grupo está na hora do recreio no pátio do Colégio Pedro II, junto com um amigo com 

deficiência visual. Vocês querem jogar Basquete numa das quadras e o professor autorizou, mas só havia uma bola 

de Futebol. 

 

PASSO 2 – o grupo deve criar um jogo ou brincadeira onde TODOS participem, obedecendo as condições 

apresentadas e detalhando: 

 Um nome para o jogo, que se ligue intimamente com os principais elementos dele; 

 O objetivo do jogo (por exemplo, o objetivo do jogo ‘queimado’ é queimar o maior número de pessoas do 

time oponente e evitar que seus companheiros sejam queimados); 

 As regras do jogo ou brincadeira, buscando ser o mais original possível (evite jogos e brincadeiras já 

existentes). 

PASSO 3 – o grupo deve redigir o trabalho, seguindo as orientações. 

PASSO 4 – o grupo deve organizar a apresentação oral. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 

11. Leia atentamente as instruções abaixo. Encontre com seu grupo para realizar as escolhas necessárias para o desenvolvimento 

do trabalho. Procure ter ideias criativas, assim como ouvir todos os integrantes do grupo. 

12. Após a tomada de decisão, o grupo deve iniciar o registro do trabalho (ideal que se faça antes um rascunho). A versão final 

deve ser escrita a mão, em folha de papel almaço, que deve ser grampeada a esta folha devidamente preenchida. 

13. É importante que o grupo procure descrever o jogo ou a brincadeira o mais detalhadamente possível (para que qualquer 

pessoa que leia possa entender). 

14. No dia marcado, além da entrega do trabalho escrito, os grupos realizarão a apresentação oral das brincadeiras ou jogos 

escolhidos. Para tanto, é necessário que cada grupo se organize previamente, inclusive com a separação dos materiais. 

15. Os critérios de avaliação serão: apresentação do trabalho escrito (não serão aceitos trabalhos amassados, rasgados ou 

incompletos), letra legível, detalhamento do conteúdo, coerência, aplicabilidade prática da atividade e apresentação do grupo. 

INSTRUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE JOGOS/BRINCADEIRAS DE BASQUETE  

GRUPO 3 

PASSO 1 – o grupo deve ler a situação abaixo: 

Situação C – Seu grupo de bairro é formado por 6 amigos, vocês moram perto de uma rua movimentada, 

porém há um muro que é pouco utilizado e todos resolvem construir uma cesta e pregar para brincar de Basquete. 

Entre os amigos, há um com excesso de peso, o que dificulta sua locomoção, três meninas e um amigo que tinha 

pouca habilidade para atividades motoras. Vocês querem jogar/brincar e só possuem uma bola de Basquete. 

Imagens retiradas das paginas: https://www.hypeness.com.br/2017/10/de-ny-ao-senegal-conheca-algumas-das-

quadras-de-basquete-mais-insanas-do-planeta/ e http://francodarocha.sp.mapas.cultura.gov.br/agente/53763/ , 

respectivamente. 

 

PASSO 2 – o grupo deve criar um jogo ou brincadeira onde TODOS participem, obedecendo as condições 

apresentadas e detalhando: 

 Um nome para o jogo, que se ligue intimamente com os principais elementos dele; 

 O objetivo do jogo (por exemplo, o objetivo do jogo ‘queimado’ é queimar o maior número de pessoas do 

time oponente e evitar que seus companheiros sejam queimados); 

 As regras do jogo ou brincadeira, buscando ser o mais original possível (evite jogos e brincadeiras já 

existentes). 

PASSO 3 – o grupo deve redigir o trabalho, seguindo as orientações. 

PASSO 4 – o grupo deve organizar a apresentação oral. 
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