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JOGO
O QUE É JOGO?O QUE É JOGO?

Atividade física ou mental que pode apresentar 
um sistema de regras para estabelecer quem 
ganha ou perde.
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BRINCADEIRA BRINCADEIRA 

É o ato de brincar, motivada por uma 
intenção lúdica, diversão, prazer.
O brinquedo é o objeto que dá vida a 
brincadeira, levando a criança a soltar 
a imaginação, não é necessariamente 
aquele industrializado, para a criança 
qualquer caixa de papelão pode se 
transformar em um lindo caminhão.
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Mian (2003) classifica os jogos em:
a) Pequenos: são jogos que contêm regras fáceis 
e em menor quantidade, menor número de 
participantes e locais limitados.

Mian (2003) classifica os jogos em:
a) Pequenos: são jogos que contêm regras fáceis 
e em menor quantidade, menor número de 
participantes e locais limitados.

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOCLASSIFICAÇÃO DOS JOGO

4



b) Médios: são jogos que já tem suas 
regras preestabelecidas, dispõe de 
um espaço maior como quadra, 
piscina.

c) Grandes: são jogos com regras 
preestabelecidas e difíceis, em maior 
quantidade e em ambientes grandes 
e abertos, tendo o maior número de 
participantes possível.
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ATIVIDADE

• DESCREVER SEGUNDO A CLASSFICAÇÃO DOIS JOGOS .

• FAZER UM TEXTO SEGUNDO O SEU JOGO PREFERIDO.
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