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     ATIVIDADE PARA OS GRUPOS IV E V 
 
Atividade: 
 
QUEIMADA COM TAMPINHA 
 
Lembra como é bom brincar de queimada! Vamos brincar para valer!  
 
Você vai precisar: 10 tampinhas de garrafa pet, podem ser 5 de uma cor e 5 de outra cor, 
mas, se não tiver, podem ser coloridas e  fita crepe.  
 
Modo de fazer: marque com a fita crepe os dois campos, fundo, laterais e a divisão do 
meio. Com as tampinhas, forme os dois times. Escolher cores diferentes para servir de 
pivô para os times, pois serão as peças principais da jogada.  
 
Regras do jogo: Tirar par ou ímpar para determinar quem começa. Cada jogador deverá 
organizar as 4 peças nos seus respectivos campos de forma estratégica para dificultar a 
jogada do adversário. A tampinha pivô ficará na mão para ser usada na hora da jogada. 
Colocando o pivô ao centro do campo, o objetivo é dar um peteleco na tampinha pivô para 
que a mesma bata em uma das tampinhas do adversário e a tire de dentro do campo. 
Quem conseguir, tem direito a jogar de novo e ficar com a tampinha do adversário.  
Não se esqueça! Fazer o placar é muito interessante para contabilizar os pontos! 
 
Você pode conferir no vídeo abaixo, como se joga.  
https://www.youtube.com/watch?v=LpZuPWeLPuE 
 
 

 
 
 
 
Orientações:  
 
A brincadeira proposta poderá se tornar ainda mais inclusiva, se mudarmos as tampinhas 
por pequenas bolas de papel colorido (como se sugere originalmente), para ser realizada 
por crianças com mobilidade reduzida dos membros superiores, deficientes físicos ou 
neuromotores, e neste caso ao invés das mãos poderá soprar a bolinha seguindo as 
regras do jogo. Para aumentar o nível de dificuldade da jogada, pode ser utilizado 
canudos. 
 
Para a criança cega, podemos trocar as tampinhas por garrafas pequenas de água, 
embalagens de vitaminas efervescente com grãos ou contas de plástico para fazer 
barulho quando sair do lugar. Aqui, precisamos de mais de um jogador em cada lado. O 
oponente pode estar vendado, enquanto os companheiros serão os guias dos jogadores. 
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Fazer um resgate dos jogos/brincadeiras tradicionais repaginando-a faz com que se 
reconheça a sua importância na aprendizagem, na cultura e no desenvolvimento infantil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpZuPWeLPuE
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Para ampliar o repertório de brinquedos e brincadeiras sugerimos o material a seguir, o 
Cardápio de Brinquedos e Brincadeiras: 
 
Link: 
https://issuu.com/planinternationalbrasil/docs/cardapiodebrincadeiras_web_20161212/28 
 
Descrição do Material: “O Cardápio de Brinquedos e Brincadeiras desenvolvido pela 
Organização Plan International Brasil em parceria com a NIVEA tem como objetivo 
orientar pais, mães, cuidadores, cuidadoras, professoras e professores, agentes 
competentes de saúde e gestores da rede intersetorial da Primeira Infância na 
organização de um ambiente lúdico, uso de brinquedos, materiais e brincadeiras 
combinados para crianças de 0 a 6 anos.” (Publicado em 11 de dezembro de 2016) 
 
Professor/a, segue abaixo uma sugestão de vídeo com brincadeiras adaptadas para a 
criança cega. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EkM4C52GTsE 
Vídeo: Atividades para Deficientes Visuais – Daniel Mendes 
 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade 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. 
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