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JOGO TRADICIONAL DA 
INFÂNCIA

Nome do jogo: Pular corda;

Quantidade de participantes: da pra pular 
sozinho ou em dupla.

idade dos participantes: a partir de 4 anos;

duração do jogo: o jogo dura até quando os 
participantes quererem parar

local do jogo: qualquer lugar que não 
comprometa os jogadores;

material utilizado: 1 ou 2 cordas;

posição inicial dos participantes: Na brincadeira 
coletiva, uma das extremidades da corda é presa 
em um poste ou em um portão enquanto um 
participante fica na outra ponta, batendo.

desenvolvimento do jogo: As crianças que estão 
pulando seguem comandos (com um pé, com dois 
pés, passar antes que a corda toque o chão) ou o 
que pede a letra de uma música.



JOGO TRADICIONAL DA 
INFÂNCIA ADAPTADO 

Nome do jogo: Pular corda adaptado;

Quantidade de participantes: a partir de 2 participantes;

idade dos participantes: a partir de 4 anos;

duração do jogo: o jogo dura até quando os participantes
quererem parar

local do jogo: qualquer lugar que não comprometa os
jogadores;

material utilizado: 1 ou 2 cordas (dependendo da agilidade
dos participantes) e um lenço para tampar a visão do
participante, caso ele não tenha deficiência visual;

posição inicial dos participantes: Na brincadeira coletiva,
uma das extremidades da corda é presa em um poste ou em
um portão enquanto um participante fica na outra ponta,
batendo. E toda vez que a corda for bater no chão, o outro
participante emite

desenvolvimento do jogo: As crianças que estão pulando
seguem comandos (com um pé, com dois pés, passar antes
que a corda toque o chão) ou o que pede a letra de uma
música.



PRATICANDO...

Quando pulei corda com os olhos vendados, 
me coloquei no lugar das pessoas com 
deficiência visual. Senti na pele um pouco 
das dificuldades que essas pessoas têm. 
Confesso que no começo foi bem difícil 
conseguir pular corda, mas após algumas 
tentativas e muita persistência consegui. 
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