JOGOS DIVERSOS
Bruno Muniz - 2ºA - Eletrônica

EXEMPLO DE JOGO COOPERATIVO
Nome: Vôlei Infinito

JOGOS
COOPERATIVOS
• Jogos cooperativos são dinâmicas
de grupo que têm por objetivo
despertar a consciência de
cooperação e promover
efetivamente a ajuda entre as
pessoas
• o jogo cooperativo, aprende-se a
considerar o outro que joga como
um parceiro, e não como
adversário.

Quantidade de jogadores: mínimo de 2
jogadores
Idade dos participantes: a partir de 8 anos
Duração do jogo: até a bola cair
Local do jogo: qualquer lugar que não tenha
risco de quebrar objetos e espaçoso
Material utilizado: bola de vôlei
Posição inicial dos jogadores: jogadores
colocados formando um circulo
Desenvolvimento do jogo: manter a bola no
alto realizando o maior número de passes
possíveis. Desenvolver fundamentos do vôlei
(manchete e toque)

JOGOS RECREATIVOS
• Jogos recreativos são jogos
lúdicos ou jogos populares que
têm como objetivo divertir os
jogadores
• Recreativo é algo que dá prazer
ou diverte
Obs: O “pega-pega corrente” ao
lado também é cooperativo.

Nome do jogo: PEGA-PEGA CORRENTE

Quantidade de participantes: a partir de 4
Idade dos participantes: a partir de 7 anos
Duração do jogo: até todos serem pegos
Local do jogo: qualquer lugar aberto que
dê para correr
Material utilizado: não é necessário
material
Posição inicial dos
participantes: espalhados pelo local que
estarão jogando
Desenvolvimento do jogo: Nesse pega-pega
começa com um pegador, quando ele tocar em
outro participante eles devem dar as mãos e
correrem juntos, não podendo soltar as mãos,
cada pessoa que for pega vai se juntando ao
grupo, sempre de mãos dadas

Nome do jogo: Voleibol sentado

JOGOS ADAPTADOS
• Jogos adaptados são os jogos
esportivos típicos, como o vôlei e
o futebol, que sofrem alguma
alteração em sua estrutura para
que todos os alunos possam
participar
• As adaptações deste tipo de jogo
podem incluir diminuição do
tamanho da quadra ou do tempo
de partida, alteração nas regras e
nos participantes

Quantidade de participantes: 6
jogadores em cada time
Idade dos participantes: a
partir de 8 anos
Duração do jogo: 25 pontos
Local do jogo: quadra de vôlei
adaptada
Material utilizado: rede e bola
de vôlei

Posição inicial dos
participantes: posição padrão
de volei
Desenvolvimento do jogo: as
regras são as tradicionais do
volei olímpico, porém os
jogadores devem estar com a
pelvis no chão.

JOGOS DE TABULEIRO
• jogos de tabuleiro utilizam de superfícies planas
e pré-marcadas, com desenhos ou marcações de
acordo com as regras envolvidas em cada jogo
específico
• podem ter por base estratégia pura, sorte, ou
uma mistura dos dois, e geralmente têm um
objetivo que cada jogador pretende alcançar
Nome do jogo: LUDO
Quantidade de participantes: de 2 a 4 jogadores
Idade dos participantes: mínimo de 4 anos
Duração do jogo: ilimitado
Local do jogo: tabuleiro
Material utilizado: tabuleiro, peões e dados
Posição inicial dos participantes: inicialmente em
suas casas pré determinadas
Desenvolvimento do jogo:
ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem,
chega com 4 peões à casa final. dando a volta inteira
no tabuleiro e chegar primeiro

JOGOS DE MESA
• Jogo de mesa é um termo genérico para designar
jogos normalmente disputados sobre uma mesa ou
outra superfície plana

Nome do jogo: Dungeons & Dragons
Quantidade de participantes: de 3 a 5 jogadores
Idade dos participantes: 12 anos
Duração do jogo: indeterminada
Local do jogo: mesa
Material utilizado: dados, ficha de personagem e livro do
mestre
Posição inicial dos participantes: o mestre que escolhe o
local inicial
Desenvolvimento do jogo: D&D tem objetivos diversos,
tudo dependendo da criatividade de seu mestre e dos
participantes

JOGOS DE CARTAS
• Os jogos de cartas ou jogos de baralho são os jogos
em que se utilizam um baralho
• Existem jogos que são individuais e coletivos
Nome do jogo: truco
Quantidade de participantes: de 4 a 6
Idade dos participantes: mínimo 15 anos
Duração do jogo: até uma equipe completar 12 pontos
Local do jogo: superficie plana
Material utilizado: baralho convencional
Posição inicial dos participantes: sentados intercaladamente
entre adversarios
Desenvolvimento do jogo: com sua dupla ou trio, atingir 12
pontos, utilizando habilidades de "maço" ou de blefe

JOGOS DESPORTIVOS
• Os jogos desportivos são aqueles onde se existe um
ambiente competitivo, que se precisa de
competência e os praticantes sempre estão em
busca de resultados
Nome do jogo: voleibol

Quantidade de participantes: 6 jogadores em cada time
Idade dos participantes: minimo de 7 anos
Duração do jogo: até alguma equipe completar 25 pontos
Local do jogo: quadra de vôlei
Material utilizado: rede e bola de vôlei
Posição inicial dos participantes: 6 jogadores divididos por suas quadras
em um sistema de rodízio
Desenvolvimento do jogo: fazer a bola passar sobre a rede de modo a que a bola
toque no chão dentro da quadra adversária e completar 25 pontos

JOGOS PRÉDESPORTIVOS
• Os jogos pré-desportivos são aqueles que
requerem destreza e habilidades próprias dos
desportos (deslocamentos, lançamentos,
recepções, etc.)
Nome do jogo: Limpando seu campo (vôlei)

Quantidade de participantes: 6 em cada equipe
Idade dos participantes: mínimo 7 anos
Duração do jogo: tempo determinado pelos times (recomendado, 7
minutos)
Local do jogo: quadra de vôlei
Material utilizado: rede e bola de vôlei
Posição inicial dos participantes: espalhados pelo lado da sua quadra
Desenvolvimento do jogo: Cada integrante das equipes estará com uma bola
nas mãos, e ao comando inicial deverá joga-la por cima da rede para o outro
campo, devendo ir buscar novas bolas que estejam em seu campo e joga-las
seguidamente por cima da rede. Ao comando final, a equipe vencedora será a
que estiver com o menor número de bolas no seu campo.

JOGOS DE
LÓGICA/MEMÓRIA
• Jogos de lógica e memória tem como objetivo
desenvolver seu raciocínio lógico e sua capacidade
de memorizar

Nome do jogo: JOGO DA MEMÓRIA
Quantidade de participantes: 1 a 2
Idade dos participantes: mínimo 4 anos
Duração do jogo: até achar todas as imagens
Local do jogo: mesa plana
Material utilizado: baralho comum ou personalizado com imagens
Posição inicial dos participantes: em frente ao baralho
Desenvolvimento do jogo:

Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo,
para que não possam ser vistas. Cada participante deve, na sua vez, virar duas
peças e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam iguais, o participante
deve recolher consigo esse par e jogar novamente. Se forem peças diferentes,
estas devem ser viradas novamente, e sendo passada a vez ao participante
seguinte. Ganha o jogo quem tiver mais pares no final do jogo.

JOGOS POPULARES;
TRADICIONAIS(DE RUA).
• Jogos tradicionais são brincadeiras
passadas de geração em geração,
deixando uma herança divertida
para a família

Nome do jogo: amarelinha
Quantidade de participantes: 2 a 4
Idade dos participantes: mínimo de 5 anos
Duração do jogo: até alguém chegar na casa final
Local do jogo: rua
Material utilizado: giz e pedra ou tampinha
Posição inicial dos participantes: em frente à casa inicial
Desenvolvimento do jogo: Cada jogador joga uma pedrinha
ou tampinha, inicialmente na casa de número 1, devendo acertála em seus limites. Em seguida pula, em um pé só nas casas
isoladas e com os dois pés nas casas duplas, evitando a que
contém a pedrinha.

JOGOS ELETRÔNICOS

• Um jogo eletrônico ou jogo eletrónico, também
denominado videojogo, é um jogo no qual o jogador
interage através de periféricos conectados ao aparelho,
como controles (joysticks) e/ou teclado com imagens
enviadas a uma televisão ou um monitor, ou seja, aquele
que usa tecnologia de computador
Nome do jogo: League of Legends
Quantidade de participantes: 5 em cada equipe
Idade dos participantes: mínimo de 12 anos
Duração do jogo: até a base inimiga for destrúida
Local do jogo: computador
Material utilizado: computador, mouse e teclado
Posição inicial dos participantes: posições pré definidas em seus
computadores
Desenvolvimento do jogo: objetivo do LoL em cada partida é de
destruir no nexus inimigo(construção principal), a equipe que destruir
primeiro ganha. ... Além do nexus ter proteções como torres e
criaturas controladas por computador chamada de minions, os
próprios jogadores do outro time farão de tudo para evitar sua
chegada ao nexus!

JOGOS DE
ADIVINHAÇÃO
Os jogos de adivinhas ou adivinhação
ajudam a estimular a inteligência das
pessoas
Nome do jogo: Quem sou eu
Quantidade de participantes: 2 a 6 jogadores
Idade dos participantes: minimo 7 anos
Duração do jogo: até algum jogador descobrir seu
personagem
Local do jogo: qualquer lugar

Material utilizado: papel e caneta
Posição inicial dos participantes: sentados
formando um círculo
Desenvolvimento do jogo:

cada participante deverá ter o cartão colado na testa, fazer
perguntas sobre o que pode ser e os outros deverão dar
pistas até que ele adivinhe o nome escrito no papel.

Webgrafia
• https://www.todamateria.com.br/jogos-cooperativos-o-que-sao-eexemplos/
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• https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludo
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Truco
• https://dnd.wizards.com/
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