
Jogos diversos 
Definições e Exemplos



Jogadores : 5 ou mais, além de um adulto ou

criança mais velha para super visionar.

Idades: 3 a 14 anos.

Local: Ao ar livre, em gramado ou calçada.

Equipamento: Nenhum.

Duração: Varia de acordo com a partida.

Posição inicial: Participantes espalhados e

afastados pelo espaço escolhido para

realizar o jogo. 

 

Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo que

têm por objetivo despertar a consciência de

cooperação e promover efetivamente a ajuda

entre as pessoas.

Jogos Cooperativos

Pega-Pega



Desenvolvimento
Antes de começar o jogo, um participante deve ser designado

como o “pegador” (“perseguidor”). O “pegador” fecha os

olhos e conta até dez enquanto os outros jogadores se

dispersam.A brincadeira começa quando o “pegador” corre

atrás dos outros, que tentam evitar serem apanhados. O

primeiro a ser tocado torna-se o “pegador” e o jogo

continua.O Pega-pega também pode ser realizado como um jogo

de eliminação, no qual cada participante que é apanhado sai

da brincadeira, e o “pegador” continua nesse papel durante

todo o jogo. O último jogador, que não foi apanhado, é o

vencedor e substitui o “pegador” no próximo jogo.



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.

Rouba Bandeira
Jogadores: 4 ou mais por equipe.

Idades:Acima de 8 anos.

Local: Praia, quintal, condomínio, quadra

de esportes ou ao ar livre.

Equipamento: Tecidos coloridos para as

bandeiras.

Duração: Varia de acordo com a partida.

Posiçaõ  Inicial: Cada equipe com o mesmo

número de jogadores espalhados pela quadra

do seu time.

 



Desenvolvimento
Separa-se dois grupos de crianças de igual número, sendo

admitida uma criança a mais em um dos grupos, no caso do

total ser ímpar.Dispostos na linha central, cada grupo no seu

campo, devem tentar no momento oportuno, burlando a

vigilância dos adversários, roubar a bandeira do grupo

contrário e trazê-la para o seu campo. Quem invadir o campo

do adversário e for tocado, deve ficar imóvel (“colado”) no

lugar, só podendo sair dali se for “salvo”, isto é, se algum

dos seus companheiros vier tocá-los. Se o jogador for

“colado” quando estiver com a bandeira do outro time, esta

deve voltar para o seu local de origem.Ganha o jogo, a equipe

que primeiro trouxer a bandeira do grupo adversário para seu

campo.



Jogadores: 6 em cada equipe.

Idades:Acima de 8 anos.

Local:Quadra de vôle, local aberto.

Equipamentos:Bola de vôlei.

Duração:Cinco sets de até 25 pontos.

Posição Inicial: Seis atletas de cada

lado da quadra, nas posições do vôlei

convencional.

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,

incluindo portadores de algum tipo de deficiência. As

adaptações deste tipo de jogo podem incluir diminuição do

tamanho da quadra ou do tempo de partida, alteração nas

regras e nos participantes.

Vôlei Adaptado 



Desenvolvimento
 No voleibol sentado, competem atletas amputados,

principalmente de membros inferiores (muitos são vítimas de

acidentes de trânsito) e pessoas com outros tipos de

deficiência locomotora (sequelas de poliomielite, por

exemplo). A quadra se divide em zonas de ataque e defesa. É

permitido o contato das pernas de jogadores de um time com

os do outro, porém as mesmas não podem atrapalhar o jogo do

adversário. O contato com o chão deve ser mantido em toda e

qualquer ação, sendo permitido perdê-lo somente nos

deslocamentos.Cada e jogo é decidido em melhor de cinco

sets, vencendo o time que marcar 25 pontos no set. Em caso

de empate, ganha o primeiro que abrir dois pontos de

vantagem. Há ainda o tie break de 15 pontos.



Jogadores: 2.

Idades: Acima de 5 anos.

Local: Em alguma superfície plana, dento de

casa ou ao ar livre.

Equipamentos: Tabuleiro de xadrez.

Duração: De 10 a 15 minutos.

Posição inicial: Peças brancas separadas em

uma extremidade e peças pretas na outra

extremidade.

Jogos de Tabuleiro
Os jogos de tabuleiro utilizam de superfícies planas e

pré-marcadas, com desenhos ou marcações de acordo com

as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos

podem ter por base estratégia pura, sorte (por

exemplo, rolagem de dados), ou uma mistura dos dois, e

geralmente têm um objetivo que cada jogador pretende

alcançar.

Xadrez



Desenvolvimento
Os jogadores movimentam alternadamente uma das suas

peças, sendo sempre o jogador com as brancas o

primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar

numa peça e coloca-la numa nova casa respeitando as

regras de movimento. Só o Cavalo é que pode passar

por cima de outras peças. Um jogador pode Capturar

peças do adversário, para faze-lo tem de movimentar

uma das suas peças para uma casa que contenha uma

peça inimiga, respeitando as regras de movimento. A

peça capturada é retirada do tabuleiro. (A captura

não é obrigatória).O jogo termina quando se atingir

o mate ou uma situação de empate.



Jogadores:2 ou 4.

Idades:Acima de 7 anos.

Local:Qualquer lugar que tenha uma mesa.

Equipamentos:Mesa, bola, raquetes e rede.

Duração:Melhor de sete games de 11 pontos

cada.

Posição Inicial:Cada jogador do seu lado da

mesa esperando o saque inicial.

Jogos  de Mesa

Tênis de Mesa

Jogo de mesa é um termo genérico para

designar jogos normalmente disputados sobre

uma mesa ou outra superfície plana.



Desenvolvimento
O jogador ou time que começar sacando um set

deverá ceder o saque ao outro quando do início do

set seguinte. A cada set, os jogadores ou times

trocam de lado da mesa.O jogador precisa sacar a

uma altura de 16 cm acima da postura de repouso em

que estava; já a bola deve tocar o seu próprio

lado da mesa e, também, o do oponente. Se ela

passar pela linha de fundo do adversário ou se

este cometer alguma falta, é marcado ponto para o

jogador.



Jogos de Cartas
Jogadores: No mínimo 2

Idades: Acima de 9 anos.

Local:Qualquer superfície plana.

Equipamentos:Baralho de cartas.

Duração: Cerca de 7 minutos cada

partida.

Posição Inicial: Cada jogador

recebem em mãos três cartas.

Vinte e Um

Os jogos de cartas ou jogos de baralho são

os jogos em que se utilizam um baralho (conjunto

de cartas). Existem jogos que são individuais (tal

como o jogo da paciência) e jogos colectivos ( em

que se joga em equipa), alguns também em duplas.



Desenvolvimento
O banqueiro deverá embaralhar as cartas e distribuir uma carta a cada

jogador (incluindo o próprio banqueiro), todas voltadas com a face

para baixo, no sentido horário, iniciando pelo jogador à esquerda.

Essa carta não pode ser aberta ou vista pelos jogadores.Assim que

receberem as cartas, cada jogador deverá apresentar sua aposta à

frente de sua carta o quanto desejar, desde que este valor esteja

entre os valores mínimo e máximo.Assim que as apostas forem feitas, o

banqueiro olha a sua carta e abre uma segunda carta, com a face para

cima, sobre a mesa. Caso o banqueiro faça 21 com duas cartas

(possível apenas caso o ás valha 11), ele deve mostrar suas duas

cartas e recolher as apostas sobre a mesa, pois ninguém mais

conseguirá ganhar do banqueiro.Caso o banqueiro não tenha completado

a soma de 21, ele deve prosseguir ao próximo jogador (à esquerda),

“abrindo” uma carta, com a face para cima, para este jogador. Esse

passo deve ser repetido enquanto o jogador julgar necessário mais

cartas para chegar aos 21 pontos.



Jogos Desportivos
Jogadores: 11 por equipe.

Idades:Acima de 7 anos.

Local:Campo de gramado, quadra ou

qualquer espaço amplo.

Equipamentos:Bola e rede.

Duração:Partida oficial possui dois

tempos de 45 minutos.

Posição Inicial:Varia de acordo com a

estratégia optada, em geral cada time em

um lado da quadra.

futebol

Os jogos são atividades cujo fim é a diversão e

o entretenimento dos participantes (denominados

jogadores). A sua prática implica o respeito de

uma série de regras que regem a dinâmica

do jogo.



Desenvolvimento
A partida deverá iniciar com um chute de bola

parada, do centro do campo, pelo time que vencer no

sorteio por cara ou coroa; o time adversário não

deverá aproximar-se da bola, , até que o pontapé

inicial seja dado.  O lançamento inicial é uma

forma de iniciar e reiniciar o jogo. Caso acontecer

alguma falta ou infração o arbitro deixará cair a

bola no lugar onde em que se encontrava quando foi

interrompida a partida e o jogo será considerado

reiniciado quando a bola tocar ao solo.



Jogadores:A partir de 2.

Idades:Acima de 10 anos.

Local:Mini campo.

Equipamentos:Mini bola, bola, taco.

Duração:De 40 minutos a 1h.

Posição Inicial:Em pé diante ao

campo com o taco apontado para a

bola.

Jogos Pré-Desportivos

Mini-Golf

Para começar será lançada uma moeda e a equipe que ganhar

começará dando uma direção ao jogo. O lançamento inicial é

uma forma de iniciar e reiniciar o jogo. Caso acontecer

alguma falta ou infração o arbitro deixará cair a bola no

lugar onde em que se encontrava quando foi interrompida a

partida e o jogo será considerado reiniciado quando a bola

tocar ao solo.



Desenvolvimento
O campo oficial de mini golfe possui 18 buracos ,os buracos

possuem extensão aproximada de 7 metros por uma largura de

1 metro sendo que cada um tem sua particularidade. Alguns

possuem obstáculos, outros alguma armadilha, e por fim,

existem também os mais simples, que são lisos e retos. Cada

buraco tem o seu par (que é o número de tacadas tido como

ideal). O objetivo é, a partir de um ponto inicial, embocar

a bola no buraco com o menor número de tacadas. Você pode

ficar acima, abaixo ou no par  do campo. O circuito deverá

ser completo e ao final da volta, o participante que

obtiver o menor número de tacadas será o vencedor. Cada

partida em um campo com 18 buracos, dura em média entre 40

minutos e 1 hora.



Jogos de Lógica Jogadores: Não há quantidade específica.

Idades:Existem quebra-cabeças para todas as

idades.

Local:Qualer superfície plana.

Equipamentos:Qebra-cabeça.

Duração:Varia de acordo com o número de

peças.

Posição Inicial: Peças separadas de início.

Quebra-Cabeça

São jogos criados com o objetivo de  

treinar as capacidades de raciocínio

lógico dos jogadores, exercitando o

cérebro.



Desenvolvimento
No início, distribua as peças entre os jogadores.Decida

quem começa a jogar, o jogo segue em sentido horário. O

primeiro jogador escolhe uma peça qualquer do quebra-

cabeça e coloca sobre a mesa O próximo jogador deve

colocar mais uma peça do quebra cabeça, de modo que

se tenha outra forma de representação da mesma função.

Caso o jogador não tenha uma peça que represente a

mesma função, ele deverá passar a vez. O jogador que

encaixar a última das três peças, compondo o quebra-

cabeças,deverá começar a nova jogada, escolhendo uma de

suas peças para ser a primeira. Vence o jogador que

acabar primeiro com suas peças



Jogos Populares
Jogadores: A partir de 3.

Idades:Não há idade específica.

Local:Qualquer local amplo.

Equipamentos:Nenhum equipamento

necessário

Duração:Varia de acordo com o

número de jogadores.

Posição Inicial:Um jogador

contando enquanto os outros se

escondem.

Esconde-Esconde

Jogos populares são aqueles conhecidos também como jogos

de rua em que seus elementos podem ser

alterados,decididos pelos propios jogadores  com

flexibilidade nas regras, e sem exigir recursos mais

sofisticados pois sua origem estar na cultura popular.

Estes são jogos que são conhecidos em um nível grande a

ponto de se chegar em diferentes regiões.

 
 



Desenvolvimento
O pegador conta até certo número com os olhos

fechados e as outras pessoas se escondem. As

pessoas que se esconderam têm que voltar ao

lugar onde a primeira pessoa contou e bater no

ponto de partida, falando uma frase, como: "1,

2, 3! (nome de quem bateu)" para se salvar. O

último a ser pego pelo pegador, substitui o

"pegue" na próxima rodada da brincadeira.



Jogos Eletrônicos

Jogadores: Varia de acordo com qual tipo

de jogo dessa companhia, pode ser de 1 ou

2 players.

Idades:Acima de 7 anos.

Local:Algum local que possua um vídeo game

ou computador com acesso a internet.

Equipamentos:Vídeo game ou computador com

acesso a internet.

Duração: Varia de acordo com as

habilidades do jogador.

Posição Inicial:Tela de escolha de fases.

Mario Bros

jogos os quais 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. 



Desenvolvimento
Durante a maioria dos jogos
eletrônicos desta franquia, o objetivo
do jogo é passar as fases para
chegar ao castelo da princesa
Peach, entretanto, o trajeto é repleto
de obstáculos e inimigos, cabe ao
player ajudar o Mário a passar por
todas as fases.



Jogos de Adivinhação Jogadores:A partir de 2.

Idades:Acima de 8 anos.

Local:Não há local específico.

Equipamentos:Papel, lápis ou caneta e

fita adesiva.

Duração:Cerca de 10 minutos por partida.

Posição Inicial:Jogadores em círculo com

os papéis com os nomes  colados com uma

fita na testa.

Quem sou Eu?

Um jogo de adivinhação é um jogo onde o objetivo é

adivinhar algum tipo de informação, como uma palavra,

uma frase, um título ou a localização de um

objeto.Muitos desses jogos são praticados

cooperativamente. Em alguns jogos uns jogadores sabem a

resposta, mas não podem dizê-la aos outros: ao invés

disso, devem ajudá-los a adivinhar.



Desenvolvimento
Corte a folha de papel em pedaços retangulares;Com a

categoria em mente, escreva os nomes escolhidos em

cada cartão. O número de cartões e de participantes

da brincadeira deve ser igual.Após sortear e

distribuir os cartões, dê aos jogadores uma tira de

fita adesiva para que cada um possa colar seu cartão

na testa, sem ver o que está escrito. Para jogar

quem sou eu, as regras são muito simples: cada

participante deverá ter o cartão colado na testa e

os outros deverão dar pistas até que ele adivinhe o

nome escrito no papel. 



Bibliografia https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com

/

https://www.fazfacil.com.

br/lazer/regras-para-

jogar-ping-

pong/#:~:text=No%20pi

https://www.google.com/se

arch?

q=jogos+e+esportes&tbm=is

ch&ved=

http://www.minigolfett.com

.br/regras_informacoes.php

https://tempolivre.umcomo.

com.br/artigo/jogo-quem-

sou-eu-perguntas-regras-e-

ideias-

.https://pt.wikipedia.org/

wiki/Esconde-

esconde#:~:text=Esconde-

escond

https://pt.wikipedia.org/w

iki/Jogo_eletr%C3%B4nico
E muitas outras


