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JOGO
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Atividade física ou mental,
fundamentado no sistema de
regras que pode definir perda ou
ganho.

Tem como função principal o
divertimento, lazer e
entretenimento embora possua
papel educativo



O brincar é constituído por
vários elementos que constitui a
sua estrutura como, por
exemplo, todo modo de brincar
é preciso ter começo, meio e
fim, de conteúdo, de espaço, do
tempo, das regras, dos
brinquedos, dos amigos e o
comportamento dos mesmos ao
brincar.

4

Segundo Gouvêa (1967), os jogos
funcionam como imãs, atraindo
todos aqueles que se encontra em
determinado campos. Crianças,
adolescentes ou mesmo adultos em
suas manifestações espontâneas da
vida coletiva passam a constituir a
atividade recreativa que os reúne em
grupo mais rapidamente.



O brincar é constituído de vários
elementos, começo, meio e fim, regras,
espaço, tempo da ação, brinquedos,
atitudes, comportamentos e pessoas.

Brincar é o ato de recriar, imaginar,
refazer de forma imaginária os
acontecimentos da vida real, contudo
sabendo que a atividade é apenas uma
brincadeira.
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O Jogo é um ferramenta pedagógica com dimensões motoras,
afetivas e psicológicas envolvidas, trata-se de uma dinâmica de
construção e desenvolvimento da inteligência através de conexões
com o lúdico e saber fazer.

Segundo Piaget os tipos de jogos podem ser:

Jogo de exercício sensório-motor

Jogo simbólico

Jogo de regras

Jogo de construção
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CLASSIFICAÇÃO

Segundo Melo (1981), os jogos são classificados da seguinte forma:

a) Jogos de seleção: esses jogos utilizam a separação das equipes ou 
dos participantes com par ou ímpar, palitinhos.

b) Jogos gráficos: são realizados em cima de algum traçado ou desenho 
como, por exemplo, a amarelinha, xadrez, dama.
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c) Jogos de competição: são disputados por meio do físico entre 
participantes, como os pegas, cabo de guerra, disputa de braço.

d) Jogos de salão: exigem a coordenação motora fina em ambientes 
fechados ou restritos, como o baralho, quebra-cabeça.

e) Jogos com música: são realizados ao som de um ritmo, como o 
karaokê, cantigas de roda.

CLASSIFICAÇÃO
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Existem diversos tipos de classificação segundo alguns autores, por exemplo,
Segundo Melo (1981), os jogos são classificados da seguinte forma:

a) Jogos de seleção: esses jogos utilizam a separação das equipes ou dos
participantes com par ou ímpar, palitinhos.

b) Jogos gráficos: são realizados em cima de algum traçado ou desenho como, por 
exemplo, a amarelinha, xadrez, dama.

CLASSIFICAÇÃO
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c) Jogos de competição: são disputados por meio do físico entre
participantes, como os pegas, cabo de guerra, disputa de braço.

d) Jogos de salão: exigem a coordenação motora fina em ambientes
fechados ou restritos, como o baralho, quebra-cabeça.

e) Jogos com música: são realizados ao som de um ritmo, como o
karaokê, cantigas de roda.

CLASSIFICAÇÃO
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Jogos esportivos coletivos

• São ferramentas para a construção
da aprendizagem do Esporte;

• Formação inicial com uma
intencionalidade, mas mantendo a
característica principal do jogo, que
é o divertimento e o aprender fazer.
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DESCREVAS AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS 
DO JOGO X JOGO ESPORTIVO COLETIVO
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES


