2º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA
18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021
Atividade
Jogo - Tsoro Yematatu
> Experienciar o Jogo Tsoro Yematatu
Recursos/Materiais: 1 (uma) folha de papel A4; e 6 tampinhas de garrafa
PET (3 mais escuras e 3 mais claras) – podendo ser utilizado pedrinhas,
bolinhas de papel ou outro tipo de material, régua, lápis e borracha.
O que envolve essa atividade
O Tsoro Yematatu é um jogo em que dois jogadores disputam quem
alinha três peças em linha reta em qualquer direção do tabuleiro antes do
oponente.
Forma de Jogar
Utilizaremos as tampinhas de garrafa PET como peças, mas elas
podem ser substituídas por pedrinhas, bolinhas de papel, peças de alguns
jogos que você tenha, entre outras coisas. É importante que sejam três peças
de uma cor e três peças de outra cor. Como dito antes o objetivo deste jogo é
o de alinhar em uma linha reta três peças da mesma cor. Apesar de ter uma
certa semelhança com o jogo da velha este jogo possui regras um pouco
diferentes e bem legais. Para iniciar o jogo é necessário decidir quem
começará, pode ser tirando “par ou ímpar”, “JanKenPô” ou qualquer outra
forma. O jogador iniciante deverá escolher entre os sete círculos onde
colocará sua peça, em seguida o outro jogador deverá fazer o mesmo, e
assim seguirá até ser colocada todas as peças (ver figura A da Imagem 1). Se
algum jogador conseguir alinhar três peças em linha reta será declarado
vencedor (ver figura B da Imagem 1). Mas caso isso não ocorra o jogo
continuará, pois ficará um dos círculos livre, assim o jogador que for a vez de
jogar poderá mover uma de suas peças para este círculo livre em seguida o
outro jogador deverá fazer o mesmo e assim sucessivamente, é importante
lembrar que a peça não necessariamente deverá estar próxima (fazer ligação)
com o círculo vazio. Isto deverá ocorrer até um dos jogadores alinhar as três
peças em linha reta e vencer o jogo.

Imagem 1

Fonte: Autores do Roteiro de Estudo.

Forma de confeccionar (solicite ajuda para uma pessoa adulta)
Para a construção do tabuleiro, inicialmente será necessário desenhar um
triângulo ocupando quase todo o espaço da folha de papel A4, em seguida
faça uma cruz na parte central e por último em cada ponto de ligação no
triângulo, deverá ser feito um círculo – veja a Imagem 2. Interessante este
círculo ser maior que o espaço que suas peças ocupam, no caso em questão
serão tampinhas de garrafa PET. Deverão ter sete círculos no tabuleiro.
Imagem 2

Atividade adaptada à pessoa com deficiência
* Jogo - Tsoro Yematatu
É interessante determinar o grau de dificuldade, pois cada um terá
certas habilidades e certas dificuldades. Neste caso a atividade terá objetivos
diferentes, como a construção do tabuleiro e das peças, de formar a efetuá-lo
através de desenho. impresso ou por meio de recortes (utilizando qualquer
material como papel comum, revista, EVA, papelão, borracha, plástico entre
outros). Para a construção das peças além dos citados, poderá ser utilizado
massinha de modelar ou outro material que possua em casa e que possa
proporcionar texturas diferentes e interessantes ao toque. Outro ponto a ser

considerado é o da coloração, é importante a pintura do tabuleiro e peças,
utilizando lápis de cor, canetinhas, guache, etc.. Para jogar pode-se utilizar as
regras citadas acima ou construir regras adaptadas, como somente colocar as
peças no tabuleiro, ou colocar e alinhar as peças em linha reta ou outro
formato, mover as peças para o círculo vazio.
Bibliografia
SANTOS, Gisele. Jogos tradicionais e a Educação Física. Londrina: Eduel, 2012.

Forma de registro
O registro deverá ser feito de forma mais viável para o/a estudante e sua
família (foto, vídeo, escrito ou desenho da atividade proposta) e ser
entregue/enviado conforme combinado com a Unidade de Ensino.
Dúvidas sobre a atividade pergunte aqui:
https://docs.google.com/forms/d/1wuKaDjRA3HpfZiisQXOfIfcQ_-ze4Rwb6t5oUqjM00/viewform?edit_requested=true

2º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA
25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021
Atividade
Jogo – Jogo do Pêndulo
> Experienciar o Jogo do Pêndulo
Recursos/Materiais: 60 centímetros de barbante, 1 (uma) sacola plástica, 2
(duas) meias (para confeccionar a bola de meias) e 15 (quinze) tampinhas de
garrafa PET.
O que envolve essa atividade
O Pêndulo consiste: um jogo em que dois ou mais jogadores disputam
quem consegue retirar mais tampinhas sem ser tocado pelo Pêndulo em
movimento impulsionado pelo jogador oponente.
Forma de Jogar
> Movimento Básico
1.
Confeccionar o pêndulo com as meias;
2.
Espalhar/distribuir as tampinhas; e
3.
Após os 2 primeiros passos, enquanto um/a jogador fica
movimentando o pêndulo e o outro tenta retirar as tampinhas evitando de ser
interrompido pelo pêndulo. Se o jogador pegador de tampinhas for tocado pelo
Pêndulo, os jogadores trocam de função.

Imagem 1
Fonte: Autores/as do Roteiro de Estudo.

Forma de confeccionar (solicite ajuda para uma pessoa adulta)
A. Monte a bola de meias colocando uma meia dobrada dentro da outra;
depois dobre a segunda meia mais uma vez;
B. Amarre a ponta do barbante na bola de meias;
C. Distribua as tampinhas de modo espalhado em um espaço regular. (veja a
Imagem 2).

Imagem 2

Fonte: Autores/as do Roteiro de Estudo.

Divertido, não é mesmo?! Bora jogar?!

Atividade adaptada à pessoa com deficiência
* Jogo do Pêndulo
Nas atividades os alunos irão precisar de auxilio e supervisão de um
adulto para o preparo e posicionamento da brincadeira, para o caso de
dificuldade para segurar objetos, movê-los ou segurá-los.
Bibliografia
https://www.facebook.com/Prof.TiagoOliveira.BrincadeirasAtividades/videos/30611743
03937967/ visitado em 25/08/2021.

Forma de registro
O registro deverá ser feito de forma mais viável para o/a estudante e sua
família (foto, vídeo, escrito ou desenho da atividade proposta) e ser
entregue/enviado conforme combinado com a Unidade de Ensino.
Dúvidas sobre a atividade pergunte aqui:
https://docs.google.com/forms/d/1wuKaDjRA3HpfZiisQXOfIfcQ_-ze4Rwb6t5oUqjM00/viewform?edit_requested=true

