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Atividade - Jogo da Velha! 

 
Na atividade de hoje trouxemos para o estudante um vídeo que pode ser acessado 
pelo link https://youtu.be/upz1-SNq5Ik, no qual se ensina a fazer o Jogo da Velha 
com apenas três materiais. Também falamos um pouco da origem desse jogo tão 
popular! 

Depois, propomos a seguinte atividade.  

 

1. Observe bem as orientações do vídeo e responda.  

 

 Qual a forma geométrica que representa o tabuleiro do jogo?  

 Qual instrumento foi usado para medir o tamanho do papelão?  

 O Jogo da Velha é um jogo de tabuleiro. Você sabe o que são jogos de 

tabuleiro? Pesquise e escreva o nome de dois jogos de tabuleiro. 

 O que você achou sobre a origem do Jogo da Velha? Conhece algo 

que foi passado de uma pessoa mais velha para outra mais nova da 

sua família? 
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ORIENTAÇÕES: O vídeo indicado traz uma proposta 
que pode ser acessível para estudantes cegos. O 
adulto pode auxiliar com os materiais, mas deve 
incentivar que o próprio estudante construa o jogo. 
Ele pode usar barbante no lugar da fita adesiva para 
tornar a textura das linhas mais perceptível e usar 
peças de formatos diferentes para melhor diferenciá-
las. 

 
Imagem: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1074193142-jogo-adaptado-da-velha-

para-deficientes-visuais-_JM?quantity=1 
 

No vídeo a seguir é possível para o estudante surdo compreender em Libras as 
regras do jogo: https://www.youtube.com/watch?v=TpWZ4ymP44s 
 
O adulto deve dialogar sobre a confecção e as regras do jogo antes de iniciar, 
e inicialmente simplificar as regras caso se trate de uma criança com 
Deficiência Intelectual, podendo ensinar em etapas as estratégias do jogo. O 
importante é ela entender o conteúdo e conseguir expressar essa 
aprendizagem. 
 

Sugerimos a adaptação do jogo com ímãs para estudantes com mobilidade 
reduzida nos membros superiores, tal como pode ser visto no projeto de que 
fala este artigo: https://www.magtek.com.br/blog/jogo-de-tabuleiro-com-imas-
para-deficientes-fisicos/ 

 

Também recomendamos a leitura do seguinte artigo sobre a importância dos 
jogos de tabuleiro no Atendimento Educacional Especializado: 
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20175_9018.pdf 

 

      

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e 
atividades que venham a ser orientadas por esses profissionais. 

 


