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Resumo 

O presente estudo foi desenvolvido em dois contextos educacionais diferentes, 

sendo eles uma instituição de educação pré-escolar e uma instituição de 1º ciclo do ensino 

básico, ambos situados na cidade de Beja. Este, teve como objetivo, analisar o impacto 

que os jogos tradicionais podem ter na vida das crianças e como podem promover a 

sociabilidade entre elas. Pretendeu-se ainda averiguar se os jogos tradicionais se 

encontram presentes na vida das crianças e de que forma chegam até às mesmas: se 

através da passagem de geração em geração ou se são adquiridas apenas em ambiente 

escolar. 

A observação com vista à recolha de dados, foi feita através de observação das 

crianças/alunos ao longo da implementação das atividades. Procedeu-se, ainda, à 

aplicação de questionários às crianças/alunos, e a entrevistas, às quais as docentes 

responderam. 

Os resultados do estudo evidenciam que as docentes reconhecem a importância 

da implementação dos jogos tradicionais em contexto educacional, considerando que são 

atividades do agrado das crianças, tornando-se assim um bom condutor para o 

desenvolvimento da sociabilidade entre as crianças. Contribuem também para a 

permanência de tradições nas gerações atuais e futuras. No que diz respeito aos alunos, 

os resultados mostraram que existe bastante alegria e entusiasmo na realização das 

atividades, onde também se verificou maior facilidade na aquisição de conteúdos e no 

desenvolvimento das relações interpessoais, por serem atividades do interesse das 

crianças. 

 

Palavras-chave: Educação Pré-escolar; 1º Ciclo; Jogos Tradicionais; 

Sociabilidade. 
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Abstract 

The present study was developed in two different educational contexts, being an 

institution of pre-school education and an institution of 1st cycle of basic education, both 

located in the city of Beja. This aimed to analyze the impact that traditional games can 

have on children's lives and how they can promote sociability among them. It was also 

intended to ascertain whether traditional games are present in the lives of children and 

how they reach them: whether through the passage from generation to generation or 

whether they are acquired only in the school environment. 

The observation with a view to the collection of data, was made through the 

observation of the children / students throughout the implementation of the activities. 

Questionnaires were also applied to children / students, and interviews, to which the 

teachers responded. 

The results of the study show that teachers recognize the importance of 

implementing traditional games in an educational context, considering that they are 

activities that appeal to children, thus becoming a good driver for the development of 

sociability among children. They also contribute to the continuation of traditions in 

current and future generations. Regarding students, the results showed that there is a lot 

of joy and enthusiasm in carrying out the activities, where there was also greater ease in 

the acquisition of content and in the development of interpersonal relationships, as they 

are activities of interest to children. 

 

Keywords: Pre-school education; 1st Cycle; Traditional Games; Sociability.  
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Introdução 

Tal como previsto em Diário da República, Artigo 23º (República D. d., 2006, p. 

2248), e citando o Artigo 3º do Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 2º Ciclo do 

Instituto Politécnico de Beja (Trindade, 2019, p. 2) pode ler-se: 

1. O IPBeja confere o grau de mestre aos que, através da aprovação em todas as 

unidades curriculares que integram o plano de estudo do curso de mestrado e da 

aprovação no ato público de defesa da dissertação, do trabalho de projeto ou do relatório 

de estágio, tenham obtido o número de ECTS fixado. 

Assim sendo, este trabalho final de mestrado tem como objetivo evidenciar o 

trabalho desenvolvido nas práticas supervisionadas em contexto de educação pré-escolar 

e ensino de 1º ciclo, assim como demonstrar a pertinência e trabalho desenvolvido sobre 

o tema que nos propusemos desenvolver: “Jogos Tradicionais como promotores de 

Sociabilidade em Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico”. 

“Os jogos tradicionais podem ser entendidos como actividades lúdicas, recreativo-

culturais praticadas por crianças, jovens e adultos, transmitidas ao longo de gerações 

fundamentalmente pela oralidade, observação e imitação (Bragada, 2001).” (Bragada, 

2004, p. 8) 

Ao analisar-se as gerações atuais, verifica-se que as crianças se encontram cada 

vez menos interessadas no que diz respeito às tradições e ao que é tradicional do seu meio 

envolvente, sendo que não se interessam em conhecer as tradições dos seus antecessores 

e aprender mais com os mesmos, verificando-se assim uma quebra na transição das 

tradições e ensinamentos. A nossa opinião fundamenta-se no facto de os interesses das 

crianças nos dias que correm tenderem cada vez mais a centrar-se nas novas tecnologias.  

A rápida atualização da tecnologia e a evolução do mundo que as rodeia, faz com que 

seja quase impensável se viver sem tecnologia (TV’s, smartphones, computadores, 

internet, entre muitos outros). As crianças começam a contactar com esta realidade cada 

vez mais cedo e, por isso, começam a dar mais importância aos novos brinquedos 

tecnológicos com os quais crescem, do que a outros aspetos, como por exemplo as 

tradições dos seus antepassados que, aparentemente, são mais monótonas e mais 

antiquadas. 
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Como refere Brás “As memórias lúdicas, mantidas vivas pelo saber e pela prática 

dos adultos, passam, quase sempre através da oralidade, de pais para filhos, identificando 

avós com netos, veiculando e perpetuando, de geração em geração, o saber da tradição 

que constitui uma herança cultural de um povo.” (Brás, s.d., p. 20). No entanto, nem 

sempre os mais novos se sentem atraídos ou conhecem as brincadeiras e jogos praticados 

pelos mais velhos da sua família. Uma das razões para que tal se verifique, prende-se com 

o prolongamento da vida ativa dos mais velhos (avós) e com a falta de tempo dos 

progenitores. 

Ao analisarmos a vida dos nossos antepassados, deparamo-nos com gerações que 

tinham por base a transmissão de conhecimentos por via da oralidade, sobretudo, no que 

concerne às atividades lúdicas e à partilha das suas vivências. Este aspeto diz respeito 

também à partilha e passagem dos jogos tradicionais de geração em geração. As crianças 

aprendiam jogos com os seus progenitores, avós, com aqueles que já tinham aprendido 

com os seus antepassados e assim sucessivamente, dando assim continuidade à passagem 

desses mesmos jogos de geração em geração, tornando-os assim, jogos tradicionais. O 

convívio entre amigos, regra geral, tinha por base os jogos que cada um aprendia com as 

suas famílias e pares ligeiramente mais velhos. E assim eram passados os seus dias. 

Praticavam jogos de tradição, embora como em todos os tempos houvesse lugar à 

invenção e modificação de atividades lúdicas e conviviam uns com os outros, aspeto este 

que não se verifica com tanta intensidade nos dias que correm. Hoje as crianças têm 

menos irmãos e muitas delas são filhas únicas, portanto arranjam estratégias para brincar 

sozinhas. (Lavado, 2004) 

No presente relatório pretendemos então analisar se as crianças praticam com 

regularidade algum tipo de jogos tradicionais no seu contexto escolar, quer seja ele 

educação pré-escolar ou 1º ciclo, e qual a origem do seu conhecimento sobre os mesmos, 

isto é, se os aprenderam com os seus familiares ou apenas em contexto escolar. 

Estamos de acordo que “O jogo e a motricidade representam um instrumento 

poderoso, que, se bem utilizado, possibilita a promoção e a aquisição de um conjunto de 

aprendizagens fundamentais no desenvolvimento psicológico, emocional e social das 

crianças.” (Neto, 2020, p. 18), pelo que será importante compreender o papel da escola 

nesta transmissão. 
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Como é referido por Neto (2020), o jogo possibilita a promoção e aquisição de 

diversas aprendizagens, sendo que aqui enquadramos também os Jogos Tradicionais, 

fazendo estes parte principal do trabalho que foi desenvolvido com o presente relatório. 

“A preservação dos jogos tradicionais e o desenvolvimento das capacidades 

motoras podem ser conseguidos simultaneamente, de forma integrada, em actividades de 

Educação Física na escola ou fora dela. 

A grande variedade de Jogos Tradicionais é uma mais valia, no sentido da sua 

utilização como meio de desenvolvimento harmónico e multilateral das capacidades 

motoras da criança.” (Bragada, 2004, p. 116) 

Através dos jogos tradicionais é-nos também possível trabalhar algumas 

habilidades motoras, como referido acima por Bragada (2004). Através do caráter lúdico 

dos jogos tradicionais, podemos colocar as crianças a trabalharem as suas habilidades 

motoras, inclusive melhorar aquelas onde possuem maiores dificuldades, enquanto 

brincam, sendo que é muito mais motivante e cativante para as crianças trabalharem estes 

aspetos enquanto brincam com os seus amigos e colegas.  

Tendo em conta este aspeto, com o presente relatório pretendemos também 

averiguar quais as práticas motoras que poderão ser melhoradas através dos mesmos jogos 

tradicionais e quais as que foram trabalhadas nos jogos que foram implementados no 

decurso das práticas profissionais em educação pré-escolar e 1º ciclo. 

Outro aspeto que se verifica cada vez mais na sociedade atual, tendo em conta a 

citação anterior, é que a maioria das crianças revela maior interesse em realizar atividades 

de forma mais individualizada nos seus tempos livres, como jogos nos smartphones ou 

outros aparelhos tecnológicos, em lugar de praticar atividades com os seus colegas e 

amigos, como por exemplo jogos tradicionais. Por vezes, também são impedidos pelos 

pais de realizar certas brincadeiras, e em certos lugares, pois os pais têm receio de 

qualquer risco que os seus filhos possam correr, não entendendo que estão a fazer com 

que os seus filhos não desenvolvam determinadas aptidões. Este aspeto é evidenciado na 

obra de Guedes (s.d.) onde a autora refere que “… estas formas lúdicas tendem a 

desaparecer. Cada vez mais as crianças dispõem de espaços livres mínimos, cada vez mais 

a televisão, a rádio, os discos, fazem substituir o canto, as danças de roda. Fazem-nos 

esquecer.” (Guedes, s.d., p. 69) 
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Posto isto, relacionado com o aspeto referido anteriormente e reforçado com a 

citação de Guedes (s.d.), verifica-se a existência de uma sociedade cada vez mais isolada 

e competitiva. As crianças isolam-se em casa a jogar os seus jogos preferidos nos seus 

aparelhos eletrónicos, não estabelecendo contacto direto uns com os outros e praticando 

cada vez mais, jogos baseados na competição, e deixando de lado aspetos ligados à 

solidariedade e cooperação. 

A solidariedade e a cooperação são aspetos que estão intimamente ligados às 

questões de sociabilidade, pois as crianças não desenvolvem tantos laços afetivos e de 

convivência umas com as outras e, em muitos casos, não desenvolvem as suas 

capacidades de viver em sociedade da melhor maneira. Ao analisarmos as gerações atuais, 

verificamos cada vez mais a existência de competitividade entre crianças, verificando-se 

muito menos atitudes de solidariedade e cooperação entre crianças e, inclusive, entre 

jovens e adultos. 

No que diz respeito à ligação destes aspetos aos jogos, que é um dos pontos 

principais deste trabalho, observa-se igualmente uma maior competitividade entre as 

crianças, chegando mesmo a magoarem-se uns aos outros apenas para ganharem ao 

colega, em jogos onde o que se pretende é que as crianças cooperem umas com as outras 

e se ajudem para chegarem ao mesmo objetivo, transportando esses aspetos também para 

a sua vida em sociedade. Apesar dos jogos tradicionais fazerem parte do currículo do 1º 

ciclo e das Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE), verifica-se que 

não são desenvolvidos com muita intensidade e regularidade. Outros aspetos sobrepõem-

se, regra geral, ao trabalho dos jogos tradicionais no contexto escolar. Contudo, o que 

muitos profissionais não valorizam é que a prática destes jogos poderá contribuir para o 

desenvolvimento de algumas capacidades motoras, como referido anteriormente, mas 

também, para o desenvolvimento de aspetos relacionados com as questões de 

sociabilidade. E as relações de sociabilidade desenvolvidas durante a primeira infância, 

não são de menor importância. 

Posto isto, pretendemos ainda, com este relatório, analisar de que forma é que os 

jogos tradicionais podem contribuir para as relações de sociabilidade entre as crianças, 

sendo este o ponto principal a analisar no presente trabalho. 

O estudo desenvolveu-se nas instituições Centro Paroquial e Social do Salvador e 

no Centro Escolar São João Batista, ambas situadas em Beja, onde realizámos as práticas 
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supervisionadas em contexto de Educação Pré-escolar e Ensino de 1º ciclo, 

respetivamente. Nestas instituições foram implementados alguns jogos tradicionais, e 

após a sua implementação, procedemos à realização de alguns questionários às crianças 

que os praticaram, a fim de aferir, entre outros aspetos, o grau de satisfação obtido com a 

sua prática. Por fim, para concluir o estudo e recolha de informação para este relatório, 

realizámos também uma entrevista à educadora e à professora que nos acompanharam, 

no decorrer das práticas supervisionadas. Os jogos tradicionais foram implementados em 

dois grupos distintos, sendo que o primeiro grupo era constituído por 21 crianças de uma 

sala de 3 anos de pré-escolar, embora apenas 20 crianças tivessem realizado as atividades. 

O segundo grupo era constituído por 24 alunos de uma turma de 2º ano do 1º ciclo do 

ensino básico, sendo que apenas 22 alunos realizaram as atividades. Ambos os grupos 

foram estudados na cidade de Beja. Mais adiante, explicaremos as razões pelas quais nem 

todas as crianças participaram nas atividades propostas. 

No que diz respeito à estrutura do presente relatório, este encontra-se dividido em 

três capítulos, sendo eles: 

• Capítulo I – enquadramento teórico 

• Capítulo II – enquadramento metodológico 

• Capítulo III – apresentação, análise e discussão dos resultados 

Por fim, existirá ainda um último ponto referente às conclusões e recomendações. 

No capítulo I iremos abordar alguns aspetos, baseados em autores, relacionados 

com o tema que decidimos estudar, “Jogos Tradicionais como promotores de 

Sociabilidade em Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico”, tais como: 

definição de jogos tradicionais e respetiva história, classificação e tipos de jogos, 

importância dos jogos no contexto educacional, definição de sociabilidade e respetivas 

características e tipos. 

No capítulo II irá ser abordada a metodologia utilizada na investigação e 

desenvolvimento do presente relatório. 

No capítulo III iremos apresentar as atividades implementadas, analisando-as, 

assim como apresentar os instrumentos de recolha de dados, tratando dos mesmos e 

apresentando os resultados alcançados através da implementação das atividades e obtidos 

através dos instrumentos de recolha de dados. 

O enquadramento teórico vai debruçar-se sobre as ideias de um conjunto de 

autores, dos quais salientamos os nomes que se seguem, por mais diretamente abordarem 
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a relação entre o jogo e a educação ou por serem autores fundamentais no que concerne 

à definição, sistematização e classificação dos jogos. 

• José Bragada (2004) 

• Constança Lago Brás (s.d.) 

• Roger Caillois (1990) 

• Jean Chateau (1987) 

• Ana Canhoto em conjunto com a Confederação Portuguesa das 

Colectividades de Cultura (2017) 

• Maria da Graça Sousa Guedes (s.d.) 

• Cristóvão Silva e Manuel Mendes de Morais (s.d.) 

• Carlos Neto (2020) 

Segundo Bell (1997, p. 22), “O método de estudo de caso é especialmente 

indicado para investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade para 

estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de um 

problema em pouco tempo (…).” 

Através da citação de Bell (1997), percebemos que para a realização do presente 

trabalho, utilizou-se a metodologia de Estudo de Caso, onde realizámos ainda uma 

Observação-Participante que, segundo Quivy (1998, p. 197) “Consiste em estudar uma 

comunidade durante um longo período, participando na vida colectiva.” Mais à frente 

iremos abordar e refletir mais aprofundadamente sobre a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

Seguir-se-á a análise e discussão dos dados recolhidos durante o período de 

práticas pedagógicas e, por fim, apresentar-se-ão algumas conclusões possíveis, bem 

como recomendações para que os jogos de tradição (Serra, 2001) não se percam, no 

contexto escolar. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. Os Jogos Tradicionais e a sua História 

Neste ponto, pretende-se caracterizar o que é o jogo, e em concreto o que são os 

jogos tradicionais e abordar um pouco a sua história. 

Quando ouvimos o termo «jogo», automaticamente nos lembramos de algo para 

ocupar os tempos livres, de caráter lúdico e de entretenimento, tal como nos diz Caillois 

(1990, p. 9) na sua obra onde refere que “Acima de tudo, contribui infalivelmente para 

uma atmosfera de descontracção ou diversão. Acalma e diverte.” Em contexto de prática 

pedagógica, ao referirmos o termo «jogo» junto das crianças logo verificámos uma 

enorme excitação por parte das mesmas, pois automaticamente se apercebem que se trata 

de algo que para eles envolverá diversão, e que lhes permite movimentarem-se bastante, 

acabando por ser uma atividade prazerosa para elas. Comprovam-se, assim, as palavras 

de Silva e Morais ao referirem que “O homem procura naturalmente o jogo como um 

meio de acção. (…) Assim o homem dirige-se desinteressadamente, quase 

instintivamente, para a prática dos jogos, procurando aqueles onde sente prazer e que 

estão mais de acordo com as suas possibilidades.” (Morais, s.d., p. 13) 

Pretendemos então analisar a definição do termo «jogo» sob o olhar de alguns 

autores. 

Na obra de Ana Canhoto e da CPCCRD1, cita-se a obra de Cameira Serra (1999: 

1) onde o mesmo se refere ao termo «jogo» como sendo “… um fenómeno universal, 

presente em todas as épocas e civilizações. A permanência do lúdico em todo o percurso 

histórico e civilizacional, no mundo das crianças, dos jovens e dos adultos, é um bom 

indicador da sua importância.”  (CPCCRD & Canhoto, 2017, p. 2) 

Por sua vez, Caillois (1990, p. 10) refere que “o termo «jogo» designa não somente 

a actividade específica que nomeia, mas também a totalidade das imagens, símbolos ou 

instrumentos necessários a essa mesma actividade ou ao funcionamento de um conjunto 

complexo.” 

 
1 Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 
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Por outro lado, igualmente na obra de Roger Caillois (1990, p. 24), cita-se a obra 

de Huizinga (1951) onde o autor define o termo jogo da seguinte forma: “O jogo é uma 

acção ou uma actividade voluntária, realizada dentro de determinados limites fixados de 

tempo e de lugar, de acordo com uma regra livremente aceite mas completamente 

imperiosa, provida de um fim em si mesma, acompanhada por um sentimento de tensão 

e de alegria e de uma consciência de ser algo diferente da vida corrente.” 

Ainda na obra de Caillois (1990, p. 26), é também demonstrada a perspetiva de 

Valéry (1943) e a sua definição de jogo, sendo que o autor propõe que “… existe jogo 

quando «o tédio pode soltar aquilo que o entusiasmo prendera». Porque só existe jogo 

quando os jogadores querem jogar e jogam, mesmo que seja o jogo mais absorvente ou o 

mais extenuante, na clara intenção de se divertirem e de afugentar as preocupações, ou 

seja, de se afastarem da vida de todos os dias.” 

Na mesma perspetiva de Valéry (1943), Caillois (1990, p. 26) refere que, 

“Todavia, é indiscutível que o jogo deve ser definido como uma actividade livre e 

voluntária, fonte de alegria e divertimento. Um jogo em que fôssemos forçados a 

participar deixaria imediatamente de ser jogo. Tornar-se-ia uma coerção, uma obrigação 

de que gostaríamos de nos libertar rapidamente. Obrigatório ou simplesmente 

recomendado, o jogo perderia uma das suas características fundamentais, o facto de o 

jogador a ele se entregar espontaneamente, de livre vontade e por exclusivo prazer, …”  

Para concluir, Caillois (1990, pp. 29-30), tendo em conta as análises que realizou 

anteriormente, define o termo «jogo» essencialmente como uma atividade assente em 6 

aspetos que passamos a citar: 

1. “Livre: uma vez que, se o jogador fosse a ela obrigado, o jogo perderia de 

imediato a sua natureza de diversão atraente e alegre; 

2. Delimitada: circunscrita a limites de espaço e de tempo, rigorosa e 

previamente estabelecidos; 

3. Incerta: já que o seu desenrolar não pode ser determinado nem o resultado 

obtido previamente, e já que é obrigatoriamente deixada à iniciativa do 

jogador uma certa liberdade na necessidade de inventar; 

4. Improdutiva: porque não gera nem bens, nem riqueza nem elementos 

novos de espécie alguma; e, salvo alteração de propriedade no interior do 
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círculo dos jogadores, conduz a uma situação idêntica à do início da 

partida; 

5. Regulamentada: sujeita a convenções que suspendem as leis normais e que 

instauram momentaneamente uma legislação nova, a única que conta; 

6. Fictícia: acompanhada de uma consciência específica de uma realidade 

outra, ou de franca irrealidade em relação à vida normal.” 

Tendo em conta os aspetos referidos anteriormente sobre o termo «jogo» podemos 

afirmar que o mesmo refere-se a uma atividade livre, passível de ser praticada por todos 

quanto queiram, que é vista como uma atividade lúdica e presente em todas as civilizações 

e apta a qualquer idade, desde as crianças aos mais adultos. Tem como objetivo ocupar 

os tempos livres dos participantes de forma divertida e prazerosa. Contudo, apesar de se 

tratar de uma atividade livre e de carácter mais lúdico, não deixa de ser uma atividade 

onde devem existir algumas regras que deverão ser cumpridas por todos os participantes 

para que a atividade decorra da melhor maneira e deve obedecer a limites de espaço e 

tempo estipulados previamente2.  

Foi assim que desenvolvemos as atividades em contexto de prática supervisionada 

no que diz respeito aos jogos implementados. Pretendemos fornecer às crianças atividades 

divertidas e prazerosas, onde pudessem aprender com as mesmas de forma lúdica, sendo 

que foram implementadas num espaço e tempo determinados, que no caso correspondiam 

ao espaço e ao tempo determinados para as atividades de expressão motora, onde se 

estipularam regras que as crianças deveriam cumprir, só assim conseguimos fazer com 

que as atividades propostas se desenrolassem corretamente, de forma eficaz, alcançando 

assim os objetivos pretendidos com a implementação das mesmas e incutindo nas crianças 

a perspetiva de que tudo na vida deverá ter regras que não devemos deixar de cumprir 

para que tudo em nossas vidas decorra da melhor maneira possível. 

Apesar dos jogos fazerem parte da história de “… todas as épocas e civilizações” 

como nos refere Cameira Serra (1999: 1), citado anteriormente, Constança Lago Brás 

 
2 O que distingue brincadeira de jogo e de desporto é, desde logo, a formalização da regra. Na brincadeira, 
ela é inventada no decurso da atividade. O jogo, por sua vez, tem um conjunto de regras primárias e outras 
secundárias, que o definem e identificam, não obstante admitir variantes locais, regionais, de grupo, 
temporais, etc.. Estas variantes implicam uma alteração não das regras primárias, mas do que pode definir-
se como regras secundárias. Portanto, são as regras primárias que permitem identificar os jogos e distingui-
los uns dos outros. O desporto implica a existência de regras universais, não admitindo variantes, em 
contexto sincrónico (Lavado, 2004) 
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(s.d., p. 16) na sua obra refere que “É difícil identificar a origem dos jogos; quer a 

observação direta, a literatura existente, os achados arqueológicos ou a iconografia 

comprovam a existência dum dado jogo numa determinada época e local, mas não nos 

indicam a sua origem. Podemos recuar no tempo, seguindo os vestígios deixados, mas 

paramos sempre numa determinada época sem elementos para continuar.” Posto isto, 

torna-se difícil ou até mesmo impossível referirmo-nos à origem dos jogos com certeza e 

factos comprovantes do mesmo. Apenas podemos referir que fazem parte do dia-a-dia da 

população e que acompanham o ser humano há bastante tempo, contudo não é possível 

definir concretamente uma data e um local específico como sendo a origem dos jogos. 

Quando nos referimos ao termo «jogo tradicional», lembramo-nos 

automaticamente dos aspetos tradicionais da nossa cultura e relacionamos os mesmos 

com os nossos antepassados, pois sabemos de antemão que tudo o que é tradicional 

expressa algo que é transportado de geração em geração. Este foi um dos ensinamentos 

que pretendemos passar às crianças com as quais trabalhamos nos contextos das práticas 

supervisionadas, no sentido de ficarem a perceber o que é que significa o tradicional e o 

porquê de ser importante elas reterem conhecimentos sobre as tradições. Cremos que 

estas crianças entenderam que a tradição implica, à passagem de saberes que elas detêm, 

às gerações que as sucederem. 

Contudo, é importante tomarmos nota de que o termo «jogo tradicional» não tem 

o mesmo significado que o termo «jogo popular», apesar de muitas pessoas confundirem 

ambos e associarem jogos populares como se tratando de jogos tradicionais. Como 

abordado por Serra (2001) na sua obra, quando nos referimos a jogos populares, falamos 

de jogos implementados num determinado limite de tempo e espaço e que são praticados 

por alguns povos concretos, sendo que não remontam a tempos tão antigos nem são 

transmitidos de forma tão acentuada de geração em geração nem passando por diversos 

povos. Já no caso dos jogos tradicionais referimo-nos a jogos que são praticados há 

séculos, não nos sendo possível determinar concretamente a sua origem, e que a sua 

característica principal é o facto de serem transmitidos oralmente de geração em geração, 

como poderemos verificar de seguida ao definirmos o mesmo termo. 

Bragada (2004, p. 8) reportando-se a uma outra obra de sua autoria intitulada “Os 

Jogos Tradicionais do Distrito de Bragança” (2001), indica que “Os jogos tradicionais 

podem ser entendidos como as actividades lúdicas, recreativo-culturais praticadas por 
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crianças, jovens e adultos, transmitidas ao longo de gerações fundamentalmente pela 

oralidade observação e imitação.”  

Na obra de Ana Canhoto, juntamente com a CPCCRD (2017, p. 2), verificámos 

outra abordagem aos jogos tradicionais como sendo “… uma atividade lúdica que espelha 

os passatempos e tendências de um determinado povo. (…) Dizem respeito à tradição de 

cada sociedade, transmitida de geração em geração pelos contos e lendas, costumes e 

regras de conduta.” 

Relativamente à origem dos jogos tradicionais, Guedes (s.d., p. 7) refere que 

“Alguns, são originários de actividades religiosas ou pagãs – caso do jogo da cabra-cega; 

outros são apenas jogos antigos que os adultos abandonaram – caso do jogo da barra, 

introduzido na Europa Ocidental em fins do séc. XIII.” 

No que diz respeito à caracterização dos jogos tradicionais, Brás (s.d., p. 18) 

caracteriza os jogos tradicionais da seguinte forma: “Todos os jogos desaparecidos, ou 

aqueles que ainda se praticam, são atividades voluntárias, livres e espontâneas, com 

rituais e cerimónias, em que o prazer, o divertimento ou a alegria estão presentes; em 

muitos deles é comum o improviso ou a variante, mas sem que haja alteração da estrutura 

ou corrupção das regras. São ainda fatores determinantes, na sua caracterização, o uso do 

corpo, a aceitação ou a rejeição dos jogadores, a escolha do sítio, do campo e do grupo, a 

definição da duração e o relacionamento afetivo.” 

Esta caracterização dos jogos tradicionais vai ao encontro ao que foi referido 

anteriormente na caracterização dos jogos, pois quer um quer outro são atividades que se 

pressupõe que sejam atividades livres, que só as praticarão quem assim o desejar, onde 

se pressupõem a existência de regras e de um tempo e local determinados previamente 

para a sua realização, características estas que implementámos nas atividades realizadas 

com as crianças ao longo de ambas as práticas supervisionadas, pois o espaço e tempo 

destinado à implementação estava previamente estipulado e cada jogo possuía as suas 

regras, sendo que se alguma das crianças não pretendessem realizar atividade, não seriam 

obrigadas a fazê-lo. Contudo, visto serem atividades que despertaram a curiosidade e 

interesse das crianças, não houve nenhuma situação em que alguma criança não tenha 

querido realizar algum dos jogos tradicionais que realizámos. 

Ainda na obra de Brás (s.d., p. 20), podemos realçar um dos aspetos mais 

importantes da caracterização do jogo tradicional, estando ele relacionando com a 
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passagem dos mesmos através da oralidade de geração em geração, pois a autora refere 

que “As memórias lúdicas, mantidas vivas pelo saber e pela prática dos adultos, passam, 

quase sempre através da oralidade, de pais para filhos, identificando avós com netos, 

veiculando e perpetuando, de geração em geração, o saber da tradição que constitui a 

herança cultural de um povo.”  

A ideia que Guedes (s.d., p. 7) nos transmite assemelha-se à de Brás, ao indicar 

que “Dançam, jogam à bola, à macaca, ao pião, saltam à corda, recitando lengalengas, 

acompanhando-os com canto, com gestos como se fôra um cerimonial que celebram com 

a maior seriedade. As palavras, os gestos, as melodias, são nossas conhecidas. Eles foram 

transmitidos de geração em geração.” 

Esta característica mencionada nas duas últimas citações foi um dos aspetos que 

tivemos em conta e que analisámos no decorrer das práticas supervisionadas. Após a 

implementação das atividades questionamos as crianças sobre o seu conhecimento 

relativamente ao jogo tradicional implementado: se era o primeiro contacto com o mesmo 

ou se já o conheciam anteriormente. Depois, nos casos em que já o conheciam, tentámos 

averiguar também quem lhes passou esse conhecimento, pretendendo analisar se o jogo 

teria sido transmitido em contexto familiar, pelas gerações mais velhas, ou apenas em 

contexto educacional. 

Ainda sobre a passagem dos jogos de geração em geração, Neto (2020, p. 46) 

refere que “A cultura é passada através do jogo. Esquemas lúdicos e formas de jogo 

passam de geração em geração, do adulto para a criança e de criança para criança.” Quer 

seja em jogos comuns, populares ou tradicionais. 

Após definir o termo «jogo tradicional», termo este abordado e explicado às 

crianças de forma clara durante a prática supervisionada, tendo por base o estudo dos 

autores acima referidos, consideramos importante referir de seguida os contributos que 

os jogos tradicionais podem ter na vida da população e, de modo particular, na vida das 

crianças, público-alvo com o qual desenvolvemos o presente trabalho. 

Constança Lago Brás (s.d., p. 18) na sua obra reflete em específico sobre as 

crianças e o jogo. Começa por referir que “As crianças, nestas catividades, encontram o 

prazer de brincar, vivendo numa micro-sociedade na qual fazem a sua aprendizagem 

social, dando livre expressão às energias habitualmente contidas.” 
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Já Guedes (s.d., p. 7), na sua obra indica que “Se observarmos as crianças que 

BRINCAM, num pátio de recreio de uma escola infantil ou primária, num jardim público 

ou num canto do logradoiro do bairro onde habitam, verificamos que vivem com 

ALEGRIA e praticam uma forma de ATIVIDADE GLOBAL, LÚDICA, dispensando os 

adultos.”3 

Segundo Chateau (1987, pp. 13-14), “Para ela, quase toda a atividade é jogo e é 

pelo jogo que ela adivinha e antecipa as condutas superiores. (…) A criança é um ser que 

brinca/joga e nada mais. Perguntar por que a criança brinca, é perguntar por que é criança. 

(…) Não se pode imaginar a infância sem seus risos e brincadeiras. (…) Pois é pelo jogo, 

pelo brinquedo que crescem a alma e a inteligência.”  

Tendo em conta estas últimas referências, sobre os contributos do jogo na vida 

das pessoas, de modo particular das crianças, percebemos que muitos são os benefícios 

dos mesmos. Em primeiro lugar porque é uma forma saudável de adultos e crianças 

ocuparem os seus tempos livres, onde podem realizar atividades lúdicas e prazerosas 

enquanto brincam, divertem-se. Uma criança não vive enquanto ser se não brincar. Uma 

criança que não brinca não é uma criança feliz e algumas das vezes evidencia alguns 

problemas, como nos indica Chateau (1987, p. 14) ao referir que “É pela tranquilidade, 

pelo silêncio (…) que se anunciam frequentemente no bebê as graves deficiências 

mentais.” Para além disso, o facto de as crianças realizarem jogos, faz com que elas 

cresçam e desenvolvam melhor algumas das suas capacidades durante a prática dos 

mesmos, pois enquanto se divertem e praticam uma atividade livremente e que lhes 

concede prazer, estou a exercitar algumas capacidades onde possuem dificuldades ou a 

aprender novas. 

 

2. Importância dos Jogos no Contexto Educacional 

“A preservação dos Jogos Tradicionais, embora difícil, deve ser 

perseguida e justificar-se-ia, mais razões não houvesse, em homenagem às 

Crianças e Homens que, na sua simplicidade e rusticidade encontravam na sua 

 
3 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na sua obra. 
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realização, o sentido lúdico, de lazer e de competição, sãos e fraternos essenciais 

à vida em comunidade. 

A juventude actual, bombardeada por tantos anúncios e com tanta escolha 

de actividades, nomeadamente de lazer e de ocupação de tempo, escolhe 

normalmente aquelas mais reconhecidas e de maior valorização social. Neste 

contexto, a prática de Jogos Tradicionais pode tornar-se uma actividade 

interessante, também, porque é diferente, possibilitando a aquisição de 

experiências novas e enriquecedoras.” (Bragada, 2004, p. 116) 

Neste ponto, após a abordagem ao conceito de jogo e aos jogos tradicionais, 

iremos refletir sobre a importância que os jogos poderão ter no contexto educacional e, 

em primeiro lugar, começamos logo com a reflexão de Bragada (2004) onde o autor 

começa por referir que a juventude atual é bombardeada com variadas ocupações 

inovadoras que poderá utilizar na ocupação dos seus tempos livres, deixando assim de 

lado muitas vezes aspetos como os Jogos Tradicionais postos de lado. Contudo, refere 

ainda, e esse foi um dos aspetos que tentámos abordar e transmitir às crianças durante as 

práticas pedagógicas, que os Jogos Tradicionais podem ser uma atividade interessante 

através das quais as crianças podem ter o contacto com novas experiências, sendo que 

estas serão bastante enriquecedoras também para a sua vida social com outras crianças e 

com o seu grupo social. Este é um dos aspetos que pretendemos abordar na sequência 

deste ponto, começando por abordar de seguida uma outra passagem da obra de Bragada 

(2004), onde o autor faz referência aos aspetos que podem ser desenvolvidos com os jogos 

tradicionais. 

“A preservação dos jogos tradicionais e o desenvolvimento das capacidades 

motoras podem ser conseguidos simultaneamente, de forma integrada, em actividades de 

Educação Física na escola ou fora dela. 

A grande variedade de Jogos Tradicionais é uma mais valia, no sentido da sua 

utilização como meio de desenvolvimento harmónico e multilateral das capacidades 

motoras da criança.” (Bragada, 2004, p. 116) 

Como mencionado nos últimos aspetos do ponto anterior, os jogos podem ser um 

ponto de partida para a melhoria de algumas capacidades onde a criança possui algumas 

dificuldades ou para a aquisição de novas aprendizagens, enquanto se diverte numa 

atividade lúdica e prazerosa, assim como nos refere Brás (s.d., pp. 18, 20) ao referir que 
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“Ainda se verificam efeitos positivos num reportório motor enriquecido com vivências 

adquiridas na prática destes jogos. (…) Nesta vivência lúdica, a criança descobre não só 

as suas habilidades como as suas limitações, o que a ajuda, talvez de uma maneira 

inconsciente, a saber servir se melhor do seu corpo.”  

“A infância tem, portanto, por objetivo o treinamento, pelo jogo, das funções tanto 

psicológicas quanto psíquicas.” (Chateau, 1987, p. 15) 

Há alguns aspetos que podem ser melhorados através do jogo e é esse aspeto que 

pretendemos abordar de seguida, principalmente no que diz respeito ao jogo tradicional 

como um meio educativo e como contribuinte para o desenvolvimento de uma pessoa. 

Relacionado com este aspeto, Guedes (s.d., p. 8) na sua obra afirma que “… os 

JOGOS TRADICIONAIS constituem uma ACTIVIDADE extraordinariamente rica que 

contribui para o DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO, pelo que devem ser 

considerados um MEIO EDUCATIVO. O DINAMISMO LÚDICO, A CARGA AFECTIVA 

que encontramos nos Jogos Tradicionais, contribuem para: 

• a integração em grupo 

• a aquisição de uma certa disponibilidade corporal 

• o desenvolvimento do sentido rítmico – compreensão do tempo 

• o enriquecimento oral da linguagem 

• a formação da personalidade” 4 

Estes são alguns dos aspetos que consideramos bastante importantes a trabalhar 

com as crianças para que o seu desenvolvimento seja positivo. Em primeiro lugar, a 

integração em grupo irá contribuir para que as próprias crianças se aceitem e se integrem 

umas às outras não só em contexto de jogo como também em contexto social, apesar de 

todas as diferenças que possam existir entre elas, pois sabemos que nenhum indivíduo é 

igual a outro e que por vezes torna-se complicado aceitar e conseguir lidar com as 

diferenças do outro. 

A disponibilidade corporal irá contribuir para o desenvolvimento de aspetos 

físicos, como a coordenação, destreza, realização de determinados gestos, entre outros. 

Já no que se refere ao sentido rítmico e à compreensão do tempo, este diz respeito à 

perceção de aspetos ligados ao ritmar de uma música, por exemplo, se a música que 

 
4 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na sua obra. 
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cantam e dança abranda ou acelera em algum momento, coordenando depois os gestos 

que estão a realizar com o ritmo da música, mais lento ou mais acelerado. 

Relativamente ao enriquecimento oral da linguagem, este aspeto pode ser 

melhorado através de jogos com lengalengas, diálogos ou canto onde a criança é 

incentivada a articular as palavras que utiliza de forma correta, repetindo, em alguns 

casos, várias vezes as mesmas palavras/frases/rimas, de forma a memorizar e a melhorar 

a sua articulação à medida que repete cada palavra ao longo do jogo. 

Por último, no caso da formação da personalidade, a criança é incentivada à 

tomada de decisões desde cedo, por exemplo em casos em que tem de conduzir o seu 

grupo durante o jogo, ou se tem de escolher os seus companheiros de equipa, assim como 

terá de começar a aceitar o resultado do jogo encarando-o da melhor maneira, seja saindo 

vitoriosa ou derrotada. Esta condição fará com que qualquer criança vá trabalhando 

aspetos relacionados com o seu caráter e definindo a sua personalidade através do trabalho 

de tomadas de decisão e de aceitação do fim do jogo quer termine de forma positiva para 

o seu lado ou não. Se uma criança só conseguir aceitar as suas vitórias, não sabendo lidar 

com as derrotas que muitas vezes lhes surgem no caminho, tornar-se-á uma criança 

frustrada, pois ao mínimo ponto negativo que surja na sua vida, não o conseguirá aceitar, 

ficando revoltada consigo própria e com os que a rodeiam. Também existem derrotas que 

as ajudarão a crescer e a tornarem-se pessoas mais bem-sucedidas, pois se souberem 

encarar as derrotas, mais facilmente darão a volta por cima e conquistando outros aspetos 

positivos. 

Este foi um dos pontos que verificámos no contexto da implementação das 

atividades, nem todas as crianças sabem lidar com a derrota da sua equipa ou mesmo 

individualmente, ficando revoltada e por vezes chegando mesmo a tornar-se agressiva, 

faltando ao respeito aos que a rodeiam, pois não consegue aceitar que nem tudo na vida 

são vitórias. Ao verificarmos esta situação, tentámos desde logo acalmar o grupo, sentado 

os alunos e conversando com eles, demonstrando que o objetivo principal de jogo, era 

levá-los a estabelecer laços afetivos com os outros colegas, retirando proveito da 

atividade ao divertirem-se uns com os outros, e não apenas competirem e magoarem-se. 

Regressámos ao jogo e o mesmo decorreu com normalidade até ao fim, verificando-se 

que os alunos perceberam assim a mensagem que transmitimos no momento do conflito.  
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Guedes (s.d., p. 10) na sua obra, agrupa os fatores referidos anteriormente em 

fatores educáveis dividindo-os em três grupos de fatores que contribuem para o 

desenvolvimento do indivíduo, sendo eles: 

“– de ordem MOTRIZ 

– de ordem PSICOMOTORA 

– de ordem SOCIOMOTORA”5 

Guedes (s.d., p. 11) construiu então um quadro onde aborda os três grupos de 

fatores indicados acima, assim como os aspetos que podem ser postos em prática para o 

desenvolvimento de cada um. 

Tabela 1 - Quadro dos FATORES EDUCÁVEIS6 
MOTRIZES PSICOMOTORES SOCIOMOTORES 

De Execução: 

RESISTÊNCIA – orgânica 

muscular 

ex: 

• jogos de ataque e defesa 

• jogos de corrida e perseguição 

• jogos de saltos 

FORÇA – POTÊNCIA 

ex: 

• jogos de força – luta 

• jogos de levantar e transportar 

• jogos de ataque e defesa 

VELOCIDADE 

ex: 

• jogos de corrida e perseguição 

SOUPLESSE ARTICULAR 

ex: 

• jogos de equilíbrio e destreza 

• jogos de lançamento 

COORDENAÇÃO DINÂMICA GERAL 

• ajustamento às diversas situações 

• invenção de respostas novas 

• posse de vocabulário rico 

PERCEPÇÃO DO PRÓPRIO CORPO 

tomada de consciência dos segmentos e 

das funções corporais 

AJUSTAMENTO POSTURAL 

organização do eixo corporal 

relativamente a atitudes e movimentos. 

ORGANIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

Situar-se e agir em espaços variáveis e 

segundo ritmos diferentes. 

COLABORAÇÃO EM GRUPO 

ESPÍRITO DE INICIATIVA 

CONTROLE EMOCIONAL 

Fonte: Guedes, (s.d., p. 11) 

 
5 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na sua obra. 
6  Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na sua obra. 
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Nas conclusões de Guedes (s.d., p. 69), a autora refere que, através da sua obra, 

pretende “… chamar a atenção para o valor EDUCATIVO dos JOGOS TRADICIONAIS, 

(…). Colocam as crianças em situações globais, lúdicas, concretas, que as levam a 

resolver problemas corporais, temporais, espaciais, e de relação umas com as outras. E, 

sobretudo, praticam-nos com uma enorme ALEGRIA.”7 

Tal como já foi referido na introdução, e reforçado acima por Guedes (s.d.), as 

atividades lúdicas tendem a desaparecer, pois são substituídas por novas tecnologias, 

como smartphones, tv, entre outros. Posto isto, a mesma autora refere na sua obra que 

“Para resolver esta carência era IMPORTANTE que todos os ANIMADORES se 

encarregassem de os transmitir, quer em aulas de Educação Física, quer na ocupação dos 

tempos livres.” (Guedes, s.d., p. 69)8 

Este último aspeto referido por Guedes (s.d.), foi um dos motivos que nos levou a 

desenvolver este tema nas práticas supervisionadas em contexto de pré-escolar e ensino 

do 1º ciclo. Pois pretendemos trabalhar os aspetos ligados às tradições das nossas 

passadas gerações em contexto de Educação Física/Expressão Motora, fazendo com que 

as crianças percebam também que as atividades que decidimos implementar são 

atividades que poderão praticar nos seus tempos livres, com os seus colegas e amigos, 

como sendo uma forma de brincar enquanto desenvolvem e melhoram algumas das suas 

capacidades. Este ponto foi um dos aspetos verificados após a implementação das 

atividades no contexto de prática supervisionada. Após a implementação das atividades, 

verificou-se que algumas das crianças do grupo começaram a repetir as atividades 

realizadas nos seus tempos livres com alguns dos seus colegas, utilizando-as também 

como forma de brincarem, se divertirem de forma livre e como forma de conviverem com 

os seus amigos, desenvolvendo e trabalhando os laços afetivos entre si e as restantes 

crianças. 

Por fim, Guedes (s.d., p. 70) concebeu um quadro onde apresenta os objetivos 

resultados dos jogos tradicionais, o qual passo a apresentar de seguida. 

 
7 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na sua obra. 
8 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na sua obra. 
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Figura 1 - Objetivos Resultados dos Jogos Tradicionais 

Fonte: Guedes (s.d., p. 70) 

   

“Em qualquer jogo, individual ou por equipas, torna-se necessário que haja 

confiança, lealdade e respeito pelos adversários do momento. Estes podem ser os 

companheiros de equipa ou de trabalho amanhã. Porquê lançar uma sombra na amizade 

que pode surgir entre todos? Os jogos de equipa são bem uma imagem da vida. Nestes 

jogos destaca-se a união dos homens para conseguir a realização de um fim comum, cada 

um dando o melhor da sua vontade para ajudar os outros. (…) Se os jogos caracterizam o 

nível de civilização de uma época e de um país, as atitudes nos jogos definem 

naturalmente o nível de educação de um homem. Importa, pois, que os homens evitem 
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tudo aquilo que os rebaixe, procurando, por outro lado, encontrar os meios de se elevarem 

na vida.” (Morais, s.d., pp. 16-17) 

Esta perspetiva de Morais (s.d.) refere alguns aspetos bastante importantes que 

também deverão ser desenvolvidos através da prática de jogos tradicionais, assim como 

nós defendemos também no presente relatório. Para que o jogo decorra da melhor 

maneira, tem de existir lealdade e respeito quer para com a sua equipa quer para com o 

seu adversário. E este aspeto é transportado para a vida futura das crianças, pois se não 

existir confiança, lealdade e respeito pelos que as rodeiam, existirão muitos mais conflitos 

na sua vida futura, pois será difícil chegar a consenso e trabalhar confortavelmente com 

uma pessoa desleal e que não respeite a vida e o trabalho dos que a rodeiam. Assim como 

as regras são igualmente importantes no contexto de jogo. 

Um jogo sem regras não decorrerá de forma fluída e correta, pois não havendo 

regras a cumprir, cada um realiza o jogo como quer, sendo que não remarão todos no 

mesmo sentido nem se chegará a consenso de como realizar o jogo e como se deve 

declarar o vencedor. Este aspeto irá traduzir-se mais tarde também na vida futura das 

crianças. Uma pessoa que viva sem regras mínimas de convivência, não será uma pessoa 

bem formada, pois será uma pessoa que apenas pensa em si própria não respeitando os 

que a rodeiam. Para alguém com estas características, será bastante complicado, ou até 

mesmo impossível, viver em sociedade.  

A estimular o autorrespeito, bem como o respeito pelos pares e pelas regras, o 

jogo constitui-se como importante estratégia educativa, socializadora e enculturadora, 

ajudando a formar pessoas mais bem preparadas para enfrentar as desilusões e mais 

resilientes. (Lavado, 2004)  

Chateau (1987, p. 132), faz referência ao indicado em cima, referindo as regras 

como outro aspeto que pode ser transmitido através dos jogos: “Outro ensinamento dos 

jogos reside na existência na criança de um amor à regra, à ordem, à disciplina. Veja-se 

com que seriedade quase religiosa a criança recita as fórmulas das regras tradicionais, 

veja-se com que facilidade ela obedece aos grandes e ao mentor.” 

“Como atividades lúdicas, os jogos tradicionais promovem e desenvolvem as 

competências físicas – a coordenação, o equilíbrio, a flexibilidade e a resistência -, as 

competências intelectuais, fundamentalmente o planeamento, a liderança, a memorização 

e a estratégia, e as competências afetivas e sociais – o respeito pelo outro, pela ética e o 
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saber lidar e exprimir as emoções através da criatividade. Mediante estes jogos, o ser 

humano, enquanto criança, desenvolver a expressão oral e corporal, integra-se na 

sociedade e constrói o seu próprio conhecimento.” (CPCCRD & Canhoto, 2017, pp. 2-3) 

Como referido na citação anterior, os jogos tradicionais, para além do seu carácter 

de atividade lúdica, poderão ser utilizados para desenvolver algumas habilidades motoras 

em contexto educacional, verificando-se assim outro aspeto que nos leva a refletir sobre 

a importância dos jogos em contexto educacional. 

Para além de ser uma atividade, livre e que as crianças realizam com bastante 

alegria e empenho, como referido anteriormente, através dos jogos é-nos dada a 

possibilidade de desenvolver algum trabalho importante com as crianças em contexto 

escolar, como é o caso das habilidades motoras que devemos trabalhar com bastante 

empenho junto das crianças, fazendo com que estas adquiriram ou melhorem algumas das 

suas habilidades e, nada melhor para desenvolver este trabalho, do que numa atividade 

com a qual as crianças se sintam felizes e sem grande pressão da parte do adulto, pois 

enquanto se divertem estão a trabalhar e aprender. Como nos indica Neto (2020, p. 15) 

“Quando a criança brinca de forma livre, o corpo em movimento ou em escuta ganha 

significado acrescido em todas as dimensões do desenvolvimento humano.” quer seja na 

dimensão física, através do desenvolvimento das suas capacidades motoras, quer seja na 

dimensão social, através do desenvolvimento das suas capacidades de socialização com 

os indivíduos que os rodeiam, quer sejam outras crianças ou adultos. 

No quadro abaixo, baseado em Lucea (1999), e citado por Bragada (2004, p. 12), 

estão expressas as habilidades motoras. 
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Tabela 2 - Principais características das habilidades motoras 

HABILIDADES MOTORAS 

 BÁSICAS OU 
FUNDAMENTAIS ESPECÍFICAS 

Definição 

Acções motoras, simples ou 
complexas, adquiridas 
normalmente durante o 
desenvolvimento ontogenético do 
indivíduo, principalmente durante 
os primeiros anos (até 6-7). 

Acções motoras, simples ou 
complexas, orientadas por um 
objectivo de efectividade e de 
rendimento específico. 

Características 
fundamentais 

Caracterizam-se por ser 
inespecíficas, não 
correspondendo a modelos de 
actividade regulados e 
estandardizados. 

Centram-se na consecução de 
metas concretas, conhecidas e 
bem determinadas. 
Um grande número 
corresponde aos gestos 
técnicos das modalidades 
desportivas, no entanto há 
inúmeras fora desse contexto. 

Exemplos 
Andar, correr, saltar, lanças, 
pontapear, trepar, receber, 
rodar/girar 

Saltar à corda, driblar, lançar ao 
cesto, conduzir a bola, fintar, 
rematar. 

Fonte: Lucea (1999)  

 

As habilidades motoras, como referido anteriormente, é um dos aspetos que 

devemos trabalhar com algum empenho em contexto educacional junto das nossas 

crianças, e este foi igualmente um dos aspetos que tivemos em conta ao escolher as 

atividades a realizar no contexto da prática supervisionada. 

Uma outra perspetiva que gostaríamos de abordar, indo ao encontro desta 

abordagem sobre o trabalho das habilidades motoras, é de que, por vezes, as crianças da 

atualidade não desenvolvem e apuram essas mesmas habilidades, assim como outro tipo 

de conhecimentos importantes ao seu desenvolvimento físico e motor. São, 

frequentemente, impedidas pelos adultos que as rodeiam, com medo do risco que elas 

podem correr, pois, como afirma Neto (2020, p. 17) “Para os pais, qualquer movimento 

da criança, qualquer brincadeira, representa um risco do qual devem proteger os filhos 

seja a que preço for – mesmo que esse preço signifique comprometer o seu 

desenvolvimento físico-motor e cognitivo”. 
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Assim sendo, percebemos que, na atualidade e de forma cada vez mais evidente, 

os adultos comprometem bastante o desenvolvimento físico e motor das crianças sendo 

que, como refere novamente Neto (2020, p. 17), “… por os adultos não lhes permitirem 

brincar e brincar em liberdade, as nossas crianças estão a tornar-se totós, verdadeiros 

analfabetos a nível motor. Impedidas de se movimentarem livremente na Natureza e em 

espaços abertos, em contacto com o ar livre e os elementos naturais, sem lugar para a 

imaginação e a criatividade, as crianças de hoje estão cada vez mais tolhidas e presas por 

uma iliteracia motora gritante.” Este último aspeto referido pelo autor é outro dos 

problemas chave que se evidencia cada vez com maior frequência. Na nossa infância, era 

bastante comum brincarmos na rua e víamos bastantes grupos de crianças a brincarem 

livremente pelas ruas das nossas localidades, contudo, atualmente, vê-se como muito 

pouca frequência as crianças a brincarem nas ruas: umas porque querem ficar em casa a 

realizar outras atividades, muitas vezes individualmente, e outras, porque são impedidas 

pelos pais, pois estes têm receio do que lhe possa acontecer, ao deixarem-nas brincar, 

livremente, na rua com os seus colegas. 

Gostaríamos ainda de fazer referência à reflexão de Canhoto, (2017, p. 3) que 

afirma que está a ser desenvolvido algum trabalho para continuar ou introduzir os jogos 

em contexto escolar, de forma a voltar a introduzi-lo na vida das crianças com mais 

regularidade, aspeto este que defendemos e o qual também esteve na base da escolha do 

tema para este trabalho, pois consideramos que os aspetos ligados às tradições estão cada 

vez mais esquecidos no trabalho com as nossas crianças, em contexto escolar. A fim de 

contribuir para a alteração desta situação, decidimos trabalhar o tema dos Jogos 

Tradicionais. 

“A relevância dos jogos tradicionais e sua aplicabilidade nas escolas (…) 

encontra-se reconhecido pela Comissão Europeia, através do Projeto Recall: Games of 

the Past – Sports of Today (…). Representado em Portugal através da Confederação 

Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, este visa a reintrodução dos 

jogos na vida das crianças, jovens e adultos, que atualmente carecem de saúde física e 

mental pela inatividade, bem como demonstram dificuldades de socialização, dada uma 

maior ausência de contacto direto com os seus pares.” (CPCCRD & Canhoto, 2017, p. 3) 

Para finalizar, queremos abordar brevemente a teoria de Piaget (1972), que se 

traduz no seguinte: 
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“A teoria defendida por Jean Piaget é uma teoria de etapas onde os seres humanos 

desde o nascimento até à fase da adolescência vão passando por várias mudanças de forma 

ordenada e previsível, ou seja, falamos dos estágios que tanto caraterizam a sua teoria.” 

(Baranita, 2012, p. 23) 

Esta teoria está diretamente ligada ao desenvolvimento motor da criança, por isso, 

pensámos que seria importante ter a mesma em conta ao selecionarmos as atividades que 

iríamos implementar com as crianças. Assim, decidimos ter em conta o estágio de 

desenvolvimento indicado por Piaget (1972) para as idades com as quais iríamos 

trabalhar. 

Piaget (1972), estabelece os seguintes estágios de desenvolvimento motor: 

• Estágio sensório-motor (do nascimento até aos 2 anos) 

• Estágio pré-operacional (dos 2 anos aos 7 anos) 

• Estágio das operações concretas (dos 7 aos 11 anos) 

• Estágio das operações formais (a partir dos 12 anos) 

As crianças com que implementámos as atividades no âmbito deste estudo 

possuem entre os 3 e os 8 anos, sendo que de 8 anos trabalhamos apenas com dois alunos. 

Posto isto, o estágio que analisámos e que tivemos em conta ao escolher as atividades foi 

o estágio pré-operacional (dos 2 anos aos 7 anos), que se traduz no seguinte: 

“Neste período, a criança já consegue alcançar o nível da representação e as ações 

do seu comportamento também já podem ser mentalmente elaboradas. 

Todavia, apesar de os dois estágios serem qualitativamente diferentes, este não é 

totalmente lógico, é pré-lógico. O início deste estágio é caraterizado pelo aparecimento 

da função simbólica, que marca o início do pensamento. 

A função simbólica é a aptidão que a criança tem em imaginar símbolos para 

representar ou substituir os objetos e de brincar mentalmente com eles.  

A imagem mental, o jogo simbólico e a linguagem, são revelações da função 

simbólica. Daí ser tão importante nestas idades trabalhar o faz-de-conta de modo a 

proporcionar novas experiências. 
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Em relação ao comportamento apresentado nesta faixa etária, revela-se 

egocêntrico, principalmente no início do estágio, mas com o passar dos anos, por volta 

dos 6 /7 anos, torna-se social e comunicativo. 

No estágio em estudo, é relevante focar o aumento de vocabulário das crianças. É 

de extrema importância a aquisição da linguagem articulada nesta fase, pois é o que nos 

leva ao acesso á sociedade humana; diferenciando-nos assim dos outros animais. 

Podemos dizer ainda que este estágio pode ser dividido em dois períodos: 

O período simbólico (2 – 4 anos) que leva ao desenvolvimento da linguagem, da 

imitação, da fantasia e do faz-de-conta. 

O período intuitivo (4 – 7 anos) que é caraterizado pela idade dos porquês, onde 

as crianças procuram a todo o instante uma explicação dos fenómenos.” (Baranita, 2012, 

p. 26) 

 

3. Classificação e Tipos de Jogos 

Neste ponto, pretendemos realizar uma breve abordagem à classificação e tipos 

de jogos baseando-nos nas perspetivas de alguns autores, fazendo também algum tipo de 

ligação ao que desenvolvemos no contexto da prática supervisionada com os jogos 

tradicionais implementados. 

O primeiro autor que pretendemos referir para a classificação de jogos é Caillois 

(1990, p. 31), e o mesmo começa por referir que “A extensão e variedade infindas dos 

jogos provocam de início o desespero na procura de um princípio de classificação que 

permita reparti-los a todos num pequeno número de categorias bem definidas. Além do 

mais, vários pontos de vista são credíveis uma vez que eles apresentam aspectos tão 

diversos.” Com isto, o autor pretende referir que se pode enquadrar vários jogos numa 

determinada categoria, consoante os objetivos de cada jogo, sendo que os jogos com o 

mesmo tipo de objetivos se agrupariam todos numa mesma categoria. Assim sendo, 

Caillois (1990), na sua obra, dividiu os jogos em quatro categorias distintas, considerando 

estas como sendo as categorias fundamentais para dividir os jogos, sendo elas as 

seguintes: 

 



26 
 

• Agôn (Competição); 

• Alea (Sorte); 

• Mimicry (Simulacro); 

• Ilinx (Vertigem). 

A primeira classificação referida na sua obra é intitulada por «Agôn». Esta 

classificação refere-se aos jogos de competição, ou seja, aqueles jogos em que surge um 

“… combate em que a igualdade de oportunidade é criada artificialmente para que os 

adversários se defrontem em condições ideais, suscetíveis de dar valor preciso e 

incontestável ao triunfo do vencedor. Trata-se sempre de uma rivalidade que se baseia 

numa única qualidade (rapidez, resistência, vigor, memória, habilidade, engenho, etc.), 

exercendo-se em limites definidos e sem nenhum auxiliar exterior, de tal forma que o 

vencedor apareça como sendo o melhor, numa determinada categoria de proezas.” 

(Caillois, 1990, pp. 33-34) No caso desta classe “O interesse do jogo é, para cada um dos 

concorrentes, o desejo de ver reconhecida a sua excelência num determinado domínio. … 

O agôn apresenta-se como a forma pura do mérito pessoal e serve para o manifestar.” 

(Caillois, 1990, p. 35) 

A segunda classe enumerada por Caillois (1990) intitula-se por «Alea». O autor 

utiliza este termo “… para designar todos os jogos baseados, em clara oposição ao agôn, 

numa decisão que não depende do jogador e na qual ele não poderia ter a menor das 

participações, e em que, consequentemente, se trata mais de vencer o destino do que um 

adversário. (…) A alea assinala e revela a benevolência do destino. O jogador, face a ele, 

é inteiramente passivo, não faz uso das suas qualidades ou disposições, dos seus recursos 

de habilidade, de força e de inteligência. Limita-se a aguardar, expectante e receoso, as 

imposições da sorte. Arrisca uma aposta. (…) Contrariamente ao agôn, a alea nega o 

trabalho, a paciência, a habilidade e a qualificação; elimina o valor profissional, a 

regularidade, o treino. (…) O agôn reivindica a responsabilidade individual, a alea a 

demissão da vontade, uma entrega ao destino.” (Caillois, 1990, pp. 36-37) 

Mimicry corresponde à terceira classe enumerada por Caillois (1990) e, segundo 

este, ocorre quando “Qualquer jogo supõe a aceitação temporária ou de uma ilusão (ainda 

que esta palavra signifique apenas entrada em jogo: in-lusio), ou, pelo menos, de um 

universo fechado, convencional e, sob alguns aspetos, imaginário. O jogo pode consistir, 
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não na realização de uma atividade ou na assumpção de um destino num lugar fictício, 

mas sobretudo na encarnação de um personagem ilusório e na adoção do respetivo 

comportamento. Encontramo-nos, então, perante uma variada série de manifestações que 

têm como característica comum a de se basearem no facto de o sujeito jogar a crer, a fazer 

a si próprio ou a fazer crer aos outros que é outra pessoa. (…) Mímica e disfarce são assim 

os aspetos fundamentais desta classe de jogos. Na criança, trata-se sobretudo de imitar o 

adulto.” (Caillois, 1990, pp. 39,41) 

A última classe referida por Caillois (1990) intitula-se Ilinx e, em relação aos 

jogos, “… associa aqueles que assentam na busca da vertigem e que consistem numa 

tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da perceção e infligir à consciência 

lúcida uma espécie de voluptuoso pânico. Em todos os casos, trata-se de atingir uma 

espécie de espasmo, de transe ou de estonteamento que desvanece a realidade com uma 

imensa brusquidão.” (Caillois, 1990, p. 43) Mais à frente o autor refere que, nesta classe, 

“O essencial reside na busca desse distúrbio específico, desse pânico momentâneo que o 

termo «vertigem» define e das indubitáveis características do jogo que lhe estão 

associadas, ou seja, liberdade de aceitar ou de recusar a prova, limites preciosos e 

imutáveis, separação da constante realidade. O facto de a mesma prova poder dar azo a 

um espetáculo não diminui antes reforça, a sua natureza de jogo.” (Caillois, 1990, p. 47) 

Por fim, Caillois (1990) apresenta um quadro onde faz a divisão dos jogos, tendo 

em conta as quatro categorias referidas pelo autor para classificar os jogos. Assim sendo, 

de seguida irei referir os jogos que o autor indicou para cada categoria: 

• Agôn (competição) – corridas, lutas, etc. (desde que sejam atividades não 

regulamentadas); atletismo; boxe; esgrima; futebol; bilhar; damas; xadrez; 

competições desportivas em geral. 

• Alea (sorte) – lengalengas; cara ou coroa; apostas; roletas; lotarias simples, 

compostas ou transferidas. 

• Mimicry (simulacro) – imitações infantis; ilusionismo; bonecas, 

brinquedos; máscara; disfarce; teatro; artes do espetáculo em geral. 

• Ilinx (vertigem) – piruetas infantis; carrocel; balouço; valsa; atrações das 

feiras; ski; alpinismo; acrobacias. 

Por outro lado, Brás (s.d., p. 24), afirma que “A enorme variedade e quantidade 

de jogos dificultam uma categorização que os contemple a todos.” Assim sendo, a autora 
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decidiu agrupar os jogos consoante a parte do corpo mais utilizada em cada jogo, tendo 

em conta a “… ideia de que o corpo é o instrumento de interação com o mundo 

exterior…” (Brás, s.d., p. 26) Dividiu a categorização dos jogos da seguinte maneira: “… 

«Jogos de Mãos», quando estas são o motor dinâmico utilizado, «Jogos do Corpo», em 

que este é utilizado na sua totalidade. No espaço dos «Objetos Lúdicos», são expostos 

materiais que proporcionam à criança a sua utilização como jogos criativos e 

espontâneos.” (Brás, s.d., p. 26) 

Por fim, Neto (2020, p. 38) refere que “Existem muitas taxonomias ou formas de 

categorizar as brincadeiras e formas de jogar na infância.” e de seguida faz alusão às 

quatro categorias nas quais se podem dividir e categorizar as atividades lúdicas, sendo 

elas as seguintes: 

“- O jogo simbólico (pretend play), entendido como a forma de extensão da 

imaginação em representações de vários papéis (faz-de-conta) … 

- O jogo com objetos (play material), definido como a capacidade de manusear 

ou manipular objetos diversos (naturais, didáticos, tradicionais, etc.) … 

- O jogo social (social play), através do uso de regras simples ou complexas e com 

definição de critérios na interação social, em que aquelas podem ser reveladas, exploradas 

e alteradas. São usualmente observadas formas de jogo isolado, observador, paralelo, 

cooperativo e de oposição (como jogar à macaca ou ao mata, ou com o pião, berlinde, 

elástico ou bola, etc.) 

- O jogo de atividade física (physical activity play), relacionado com o dispêndio 

de energia através de várias formas de atividade motora (movimentos posturais, 

locomotores e manipulativos, gestuais e interativos) …” (Neto, 2020, pp. 38-39) 

Mais à frente neste trabalho, iremos referir os jogos implementados em contexto 

de prática supervisionada, e iremos classificá-los com base nos quatro grupos que Neto 

(2020) propõe, pois consideramos que, de todas as classificações enumeradas acima, esta 

é a classificação mais adequada ao contexto do nosso trabalho. 
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4. A Sociabilidade e suas Características 

Após a definição, classificação e reflexão sobre os jogos, passamos então à 

abordagem sobre a sociabilidade e as suas características, sendo este o segundo ponto 

chave do presente trabalho. 

Consideramos este assunto um tema bastante importante para abordar e trabalhar 

com as crianças no contexto da prática, pois, para que todos possamos viver e conviver 

em harmonia, evitando conflitos e conseguindo viver em comunidade uns com os outros, 

toda a humanidade tem de ser sociabilizada, temos de saber ser sociais em comunidade 

uns com os outros. 

Posto isto, em primeiro lugar precisamos entender o que é a socialização. 

Citado por Silva (2017, p. 70), Piletti (1986, p.68), apresentou uma definição para 

socialização, que definiu como sendo: “… o processo através do qual o indivíduo 

internaliza os padrões sociais de agir, pensar e sentir. Através da socialização, desde que 

nasce, o indivíduo é treinado para querer agir segundo as expectativas sociais e só ter 

desejos e sentimentos permitidos socialmente.” 

Posto isto, entendemos que a sociabilização tem como base a criação de hábitos 

para que toda a sociedade possa viver em conjunto, sabendo como lidar e conviver uns 

com os outros. Desde que nascemos e ao longo do nosso crescimento, somos 

confrontados com as questões de socialização para crescermos enquanto ser social, pois 

ao nascermos estamos logo inseridos num sistema social estabelecido pelas gerações já 

existentes e começamos desde logo a aprender (socialização), através da educação 

transmitida pelos que nos rodeiam, as normas e princípios de conduta que devemos ter 

para viver socialmente na comunidade ou grupo social em que estejamos inseridos, bem 

como na nossa cultura e subcultura (enculturação). Se não houver essa aprendizagem e 

esses hábitos sociais entre os indivíduos de uma determinada comunidade, será 

impossível existir socialização entre eles. Tendo em conta esta reflexão, Durkheim 

(2011), citado por Silva (2017, p. 70) refere que “A sociedade só pode viver se existir 

uma homogeneidade suficiente entre seus membros; a educação perpetua e fortalece esta 

homogeneidade gravando previamente na alma da criança as semelhanças essenciais 

exigidas pela vida coletiva.” 
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Como referido anteriormente, começamos desde o nascimento e ao longo do nosso 

crescimento a ser educados pelos que nos rodeiam, para crescermos enquanto ser social. 

A esses indivíduos que nos transmitem esses ensinamentos sobre a socialização 

chamamos de Agentes da Socialização e podem ser os seguintes (Santos, s.d.): 

• Família – os pais são o primeiro contacto que as crianças têm e é através 

destes, de forma geral, que as crianças começam a perceber quais as 

normas de conduta que devem ter ao longo das suas vidas em convivência 

com a sociedade que as rodeiam. Em cada ação que tenham, através da 

reação dos seus familiares, conseguem ir percebendo quais os 

comportamentos que são aprovados por estes e quais não são, entendendo 

assim quais são os comportamentos mais corretos que devem ter em 

sociedade. 

• Escola – em contexto escolar, a criança convive com outras crianças da 

mesma faixa etária e, ao mesmo tempo, com o mundo dos adultos. À 

medida que realizam algumas atividades para desenvolver as suas 

aprendizagens, vão-se desenvolvendo as vias da socialização, pois, no 

contexto escolar, os adultos que acompanham as crianças deverão ensiná-

las a conviver com crianças da mesma idade, com os adultos que não 

façam parte do seu seio familiar e como adaptar-se ao grupo, aceitando a 

sua própria identidade. Contudo, a escola não consegue realizar um 

trabalho eficaz se não for um trabalho conjunto entre as famílias e as 

escolas. 

Segundo Tulman (2015), existem duas fases de socialização, sendo elas a 

socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária ocorre 

enquanto ainda se é criança e é onde esta tem o primeiro contacto com a linguagem, 

aprendendo e interiorizando a mesma, assim como a interiorização das regras básicas e 

comportamentais para viver em sociedade e no grupo a que pertence. Relativamente à 

socialização secundária, ocorre após a socialização primária e é onde o indivíduo interage 

e adquire fatores sociais em novos setores, sendo que existe uma aprendizagem social 

tendo em conta aquilo que a sociedade ou o grupo em que o indivíduo está inserido 

esperam do mesmo. 
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Será de referir a importância do enquadramento das famílias e da escola na 

transmissão dos saberes da comunidade e da cultura, nas suas diferentes dimensões, 

incluindo os jogos. 

 

5. Os Jogos como Promotores de Sociabilidade 

Neste ponto iremos então centrar a nossa atenção no que diz respeito aos jogos, 

enquanto possíveis promotores de sociabilidade, ponto que consideramos como sendo o 

mais importante para desenvolvermos este trabalho. 

“Brincar implica o uso do tempo e do espaço em diferentes formas de ação, 

ensinando a viver em vários contextos e interações. É também um comportamento inútil 

(não-produtivo) e, por isso, é algo de muito sério enquanto fenómeno da existência 

humana. Não há só o brincar, mas, mais importante que tudo, pessoas em 

desenvolvimento que brincam para aprender a incerteza e complexidade de todas as 

coisas. (…) … a infância é um tempo de grande aprendizagem da sobrevivência e de 

aquisição de ferramentas robustas para se ser autónomo e ter identidade própria na vida 

adulta.” (Neto, 2020, pp. 16, 18-19) 

Como refere Neto (2020) na citação acima, através das brincadeiras as crianças 

percebem, tal como foi referido anteriormente, que jogando e brincando aprendem a viver 

em vários contextos e interações, assim como aprendem alguns aspetos mais complexos 

e aprendem a ter a sua própria autonomia e identidade, que deverão adquirir antes de 

chegarem à fase adulta. 

Mais à frente Neto (2020, p. 39), relativamente ao brincar refere que “Os 

benefícios são muito significativos em termos de capacidade adaptativa (motora, 

cognitiva, emocional e social), cultura de sobrevivência, confronto com a adversidade, 

regulação emocional, autoconfiança, relação social e de ganhos significativos de 

competências motoras, cognitivas e sociais.” Segundo Neto, para além dos muitos 

benefícios físicos das brincadeiras, onde se inserem também os jogos tradicionais, estas 

têm também bastantes benefícios a nível social, como é evidente através desta citação de 

Neto onde o autor enumera alguns desses mesmos benefícios a nível social. 

Posto isto, gostaríamos de referir as perspetivas de alguns autores sobre a forma 

como consideram que a prática de jogos, em especial dos jogos tradicionais, podem ter 
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influência no que diz respeito às relações entre seres sociáveis e em grupos sociais, ou 

seja, à vivência dos indivíduos em sociedade. 

Em primeiro lugar, Brás (s.d., p. 24) indica que “Com a prática dos jogos 

tradicionais, as relações humanas são facilitadas, passa a haver uma linguagem comum, 

o mundo afetivo restabelece-se pela memória das brincadeiras das crianças, reclamada 

pelos adultos, conduzindo-nos a um saber longínquo.”  

Chateau (Chateau, 1987, p. 126) expõe na sua obra a ideia de que “Um outro 

aspecto pelo qual o jogo prepara para o trabalho, é que ele é introdutório ao grupo social. 

Para o grande, jogar é cumprir uma função, ter um lugar na equipe; o jogo, como trabalho, 

é, por conseguinte, social. Por ele, a criança toma contato com as outras, se habitua a 

considerar o ponto de vista de outrem, e sair de seu egocentrismo original. O jogo é 

atividade de grupo.” Neste sentido, o jogo tradicional, educa, socializa e encultura. 

(Lavado, 2004) 

Tendo em conta as perspetivas dos autores acima referidos, conseguimos logo 

perceber que os jogos têm um impacto bastante positivo no que diz respeito à socialização 

e às relações de sociabilidade entre indivíduos de uma mesma sociedade. O jogo promove 

o trabalho em equipa, o contacto das crianças umas com as outras e com os adultos 

também, o cumprimento de regras, a troca de experiências entre mais velhos e mais novos, 

tudo isto aspetos que mostram o que é viver em sociedade. Além disso, alguns aspetos 

como por exemplo, o contacto de uns com os outros, o cumprimento de regras, etc, são 

aspetos que nos remetem para as características da socialização, como referido 

anteriormente no ponto da definição de sociabilidade. Aspetos estes que deverão começar 

a desenvolver-se durante a socialização primária, que ocorre na infância e cujos agentes 

são a família e a escola. 

No seguimento da reflexão anterior, Caillois (1990) faz uma abordagem na sua 

obra à Vocação Social dos Jogos, onde começa refere também que “O jogo não é 

simplesmente uma distracção individual. Talvez até o seja menos do que se pensa. (…) 

Vejamos uma prova evidente. Por mais individual que se suponha ser o manusear do 

brinquedo com que se joga (…) deixaríamos rapidamente de nos divertir, se caso não 

houvesse nem concorrentes nem espectadores, por imaginários que fossem.” (Caillois, 

1990, p. 59) 
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Caillois (1990, p. 62) refere ainda que “Assim, as diferentes categorias do jogo, o 

agôn (por definição), a alea, a mimicry, o ilinx, pressupõem a companhia, não a solidão. 

(…) Cada uma das categorias fundamentais do jogo apresenta assim aspectos 

socializantes que, dada a sua amplitude e estabilidade, adquiriram direito de cidadania na 

vida colectiva.”  

Tendo em conta esta última abordagem de Caillois (1990), podemos perceber que 

através de qualquer jogo se pode trabalhar a socialização entre as crianças, seja ele um 

jogo de competição, de sorte, de simulacro ou de vertigem, pois em qualquer um destes, 

envolvendo um grupo maior ou menor, as crianças estarão em contacto umas com as 

outras, tendo que cumprir normas e regras. A estas normas e regras do jogo, que deverão 

ser cumpridas, acrescem as regras mínimas de socialização, que terão igualmente, que 

cumprir com os restantes participantes da atividade. Caso contrário, haverá conflito 

durante o jogo, sendo que um dos aspetos que se deve evitar no que diz respeito à 

socialização e à vivência em sociedade com outros indivíduos, é a violência. 

No âmbito das práticas pedagógicas nas quais desenvolvemos o presente trabalho, 

verificámos algumas destas evidências, pois percebemos que em qualquer jogo que 

implementássemos as crianças desenvolveriam sociabilidades, visto que estavam em 

permanente contacto durante a atividade desenvolvida, tinham que cumprir as regras 

previamente estabelecidas para que o jogo decorresse sem conflitos, aprimorando assim 

o contacto social com as outras crianças e corrigindo, sempre que possível, aspetos 

ligados ao seu comportamento em sociedade.  Sabemos de antemão que a escola é um 

dos agentes da socialização, para além da família, a quem cabe incutir nas crianças, os 

valores necessários para a sua vida em sociedade. Tem assim, o dever de chamar a atenção 

das crianças, sempre que veja que os valores e atitudes por ela manifestados não estão de 

acordo com os valores que devem verificar-se no processo de socialização. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

1. Questão de Partida 

“Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social 

significa acreditar que não há fase da vida em que a educação não seja crucial. (…) Agir 

cedo para ter melhores resultados no futuro é garantir uma sociedade em que todos têm 

as mesmas oportunidades, potenciam que, através da educação, tenhamos uma sociedade 

mais justa e mais coesa.” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 4)  

Como referido por Silva, Marques, Mata, & Rosa (2016) na citação anterior, a 

educação é um dos aspetos mais importantes para o desenvolvimento humano e social, 

sendo que deverá agir-se cedo para que os resultados do futuro, enquanto adultos 

pertencentes à mesma sociedade, sejam melhores e, tal como nos indica a Lei Quadro nº 

5/97 de 10 de fevereiro, “A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica 

no processo de educação ao longo da vida” (1997, p. 670), logo, a educação pré-escolar 

torna-se bastante importante para o desenvolvimento dos futuros adultos, pois as crianças 

começam nessa fase a criar os primeiros contactos com atividades que lhes serviram de 

base para o desenvolvimento das aprendizagens escolares nos anos que lhes sucederem, 

assim como o 1º ciclo.  

Sendo o desenvolvimento dos futuros adultos, com o objetivo de se criarem 

sociedades justas e coesas, um ponto essencial na educação, como referido anteriormente, 

pensámos que seria importante trabalhar aspetos ligados ao desenvolvimento da 

sociabilidade entre crianças do pré-escolar e do 1º ciclo, pois é nesta fase de crescimento 

que se devem começar a desenvolver aspetos essenciais para a preparação dos futuros 

adultos enquanto viventes da mesma sociedade. Fazendo os jogos tradicionais parte das 

Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e do currículo do 1º ciclo, 

considerámos que seria uma excelente forma de abordarmos a sociabilidade entre as 

crianças, pois, através dos jogos as crianças estão a estabelecer contactos umas com as 

outras, como referido anteriormente, sendo que deverão começar a perceber quais os 

comportamentos e ações que são mais indicados para o convívio com quem as rodeia e 

para a vivência em sociedade com as restantes pessoas. 
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Neste sentido, estabelecemos assim a nossa questão de partida, que é a seguinte: 

de que forma é que os jogos infantis de tradição/jogos tradicionais são importantes nas 

relações de sociabilidade? 

Posto isto, neste trabalho, após estabelecermos a questão de partida, definimos os 

seguintes objetivos: 

➢ Analisar o impacto dos jogos tradicionais na vida das crianças; 

➢ Perceber quais os jogos que as crianças gostaram mais de praticar; 

➢ Identificar quais os jogos que as crianças já conheciam e onde os 

aprenderam, fazendo assim ligação a um dos aspetos mais importantes dos 

jogos tradicionais, a passagem deste conhecimento de geração em geração; 

➢ Entender quais os problemas que surgiram durante a prática de 

determinados jogos, complicando assim a prática dos mesmos; 

➢ Analisar o comportamento que as crianças têm umas com as outras ao 

serem confrontadas com a competição saudável com outras crianças, 

verificando assim os problemas que as mesmas crianças podem ter no que 

diz respeito ao convívio em sociedade. 

 

2. Metodologia de Investigação 

Neste ponto, optámos por seguir essencialmente 2 autores: Bell e Quivy, pois 

consideramos que estes são os que explicam de forma mais simples e concreta a 

metodologia de investigação que utilizamos para a elaboração do presente estudo. 

Segundo Bell (1997, p. 22), “O método de estudo de caso é especialmente 

indicado para investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade para 

estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de um 

problema em pouco tempo (…).” Adelman (1997), citado por Bell (1997, pp. 22-23), 

refere que este tipo de metodologia é determinado como sendo um “termo global para 

uma família de métodos de investigação que têm em comum o facto de se concentrarem 

deliberadamente sobre um determinado caso”. 

Ainda na perspetiva de Bell (1997, p. 23), “A grande vantagem deste método 

consiste no facto de permitir ao investigador a possibilidade de se concentrar num caso 



36 
 

específico ou situação e de identificar, ou tentar identificar, os diversos processos 

interactivos em curso. (…) Os estudos de caso podem ser levados a cabo com o intuito 

de observar e consubstanciar uma investigação. (…) Contudo, a maioria destes estudos 

são prosseguidos como exercícios independentes. O investigador identifica um «caso» a 

estudar, que pode ser, por exemplo, a introdução de nova matéria curricular, ou a forma 

como uma escola se adapta a um novo papel a desempenhar, ou qualquer inovação ou 

estado de desenvolvimento numa instituição. O investigador observa, questiona e estuda. 

Assim sendo, podemos perceber que o presente estudo foi desenvolvido 

recorrendo à metodologia de Estudo de Caso, no qual realizámos uma Observação-

Participante, recorrendo a várias técnicas de trabalho, sendo que analisámos as situações 

de duas turmas específicas. 

Realizámos a respetiva análise nas instituições em contexto de trabalho de prática, 

numa instituição de Ensino Pré-escolar e numa instituição de Ensino Básico, 

concretamente de 1º ciclo, onde observámos e analisámos as suas características e onde 

estudámos a situação específica dos dois grupos, tentando questionar e estudar aspetos 

relacionados com a nossa questão de partida, ou seja, a influência que os jogos 

tradicionais poderão ter no desenvolvimento da sociabilidade entre as crianças. 

“Inevitavelmente, onde quer que o investigador recolha informação, esta tem de 

ser sujeita a uma selecção. Deste modo, selecciona a área a estudar e decide qual o 

material a apresentar no relatório final.” (Bell, 1997, p. 23) 

Tendo em conta esta última abordagem retirada da obra de Bell, podemos concluir 

que o nosso trabalho foi adequado a este aspeto da metodologia do estudo de caso, pois 

nós selecionámos previamente a área a estudar, no caso a Expressão Motora, mais 

concretamente os jogos tradicionais, e as Relações de Sociabilidade, e decidimos os 

materiais a utilizar para posteriormente apresentarmos no presente estudo, entre eles 

registos de ocorrências, questionários e entrevistas, quer aplicados às crianças/alunos, 

quer à educadora e professora que nos acompanharam no contexto de trabalho da prática. 

Combinámos a metodologia de Estudo de Caso, com a observação-participante, 

pois enquanto observávamos os grupos estudados, participámos também das atividades 

em conjunto com o grupo, implementando e orientando as mesmas. 
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Posto isto, é importante também perceber alguns aspetos sobre este tipo de 

observação. Em primeiro lugar é importante perceber que existem dois tipos de 

observação, observação direta e indireta, e distingui-las. 

Segundo Quivy (1998, p. 164) “A observação directa é aquela em que o próprio 

investigador procede directamente à recolha das informações, sem se dirigir aos sujeitos 

interessados. Apela directamente ao seu sentido de observação. (…) No caso da 

observação indirecta, o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação 

procurada. Ao responder às perguntas, o sujeito intervém na produção da informação. 

(…) Na observação indirecta, o instrumento de observação é um questionário ou um guião 

de entrevista. Um e outro têm como função produzir ou registar as informações requeridas 

pelas hipóteses e prescritas pelos indicadores.” 

Tendo em conta a informação obtida na obra de Quivy, citada acima, conseguimos 

perceber que em primeira instância realizámos um tipo de observação direta, pois 

começamos por implementar algumas atividades com as crianças/alunos, observando o 

seu comportamento sem os inquirir. Posteriormente, no fim das atividades propostas, 

realizámos um tipo de observação indireta, ao questionarmos as crianças/alunos sobre a 

sua apreciação relativamente a cada atividade, e ao entrevistarmos os adultos que nos 

acompanharam no contexto de trabalho da prática, no caso a educadora de pré-escolar e 

a professora de 1º ciclo, ambas titulares dos grupos com os quais trabalhamos. 

Mais à frente na sua obra, Quivy (1998, p. 197) refere que “As modalidades 

concretas da observação em investigação social são muito diferentes, consoante o 

investigador adopte, por exemplo, um método de observação participante de tipo 

etnológico, ou, pelo contrário, um método de observação não participante, cujos 

processos técnicos são muito formalizados.” 

Posto isto, de seguida Quivy (1998, pp. 197-198), esclarece em que consiste cada 

um destes tipos de observação, sendo que começa por referir que “A observação 

participante de tipo etnológico é, logicamente, a que melhor responde, de modo global, 

às preocupações habituais dos investigadores em ciências sociais. Consiste em estudar 

uma comunidade durante um longo período, participando na vida colectiva. (…) Os 

métodos de observação não participante apresentam, por seu lado, perfis muito diferentes, 

sendo o seu único ponto comum o facto de o investigador não participar na vida do grupo, 

que, portanto, observa «do exterior».” 
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Após esta reflexão de Quivy (1998), é-nos possível perceber que, ao longo do 

nosso estudo em contexto de trabalho da prática, realizámos um tipo de observação 

participante, pois estudámos ambos os grupos à medida que participávamos na vida 

coletiva dos mesmos durante toda a prática e durante a implementação das atividades 

mais específicas para posterior análise e desenvolvimento deste trabalho. 

Tendo em conta a metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente 

trabalho, Estudo de Caso onde realizámos Observações Indiretas e Observações Diretas, 

sendo uma Observação Participante, recorremos à implementação de várias técnicas para 

a recolha de material junto dos grupos com os quais trabalhamos. 

Em primeiro lugar, começámos por realizar algumas atividades envolvendo os 

Jogos Tradicionais onde, após a implementação das mesmas, realizámos alguns 

inquéritos por questionário que, segundo Quivy (1998, p. 188) “Consiste em colocar a 

um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de 

perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua 

atitude em relação a opções ou questões humanas e socias, às suas expectativas, ao seu 

nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou 

ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos investigadores.” 

 No caso, os grupos com os quais trabalhámos foram inquiridos por questionário 

sobre a sua apreciação relativamente aos jogos implementados, as suas dificuldades 

durante a prática dos mesmos e onde tomaram conhecimento dos jogos implementados, 

no caso de já os conhecerem previamente. 

Após o término da implementação de todas as atividades propostas para a 

realização do presente trabalho, realizámos uma entrevista a cada um dos adultos que nos 

acompanharam durante a implementação das atividades no contexto de trabalho da 

prática. Para Quivy (1998, pp. 191-192), “… os métodos de entrevista distinguem-se pela 

aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interacção humana. 

Correctamente valorizados, estes processos permitem ao investigador retirar das 

entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados. Ao contrário do 

inquérito por questionário, os métodos de entrevista caracterizam-se por um contacto 

directo entre o investigador e os seus interlocutores …” 
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3. Participantes no Estudo 

Quivy (1998, p. 155) na sua obra refere que “Para levar a bom termo o trabalho 

de observação é preciso poder responder às três perguntas seguintes: observar o quê?; em 

quem?; como?”. Posto isto, iremos de seguida refletir sobre as questões essenciais 

estabelecidas por Quivy (1998), de forma a encontrar respostas para as mesmas. 

Para a realização deste trabalho, procedemos à observação de dois grupos de 

crianças distintos. Esses grupos foram os que se encontravam disponíveis, pois este 

trabalho desenvolveu-se no decorrer das duas práticas supervisionadas do Curso de 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

O primeiro grupo observado pertence a uma Sala de Pré-escolar do Centro 

Paroquial e Social do Salvador. Era composto por 21 elementos, 11 do sexo feminino e 

10 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 3 e 4 anos de idade, sendo 3 

crianças com 3 anos e 18 crianças com 4 anos. Existia uma criança com necessidades 

educativas especiais, mais concretamente Síndrome de Dravet. 

Relativamente a este caso da criança com necessidades educativas especiais, 

tratava-se de uma criança que ainda não tinha desenvolvido a maior parte das suas 

competências, quer a nível cognitivo, físico e social. 

A nível físico, tratava-se de uma criança onde verificámos que a marcha ainda não 

estava totalmente adquirida, tendo ainda algumas dificuldades no que diz respeito à sua 

movimentação pelos espaços, tornando-se necessária a intervenção do adulto na maioria 

dos casos. 

No que diz respeito ao nível social, era uma criança que não interagia muito com 

o restante grupo, apesar de ser estimulada várias vezes pelos adultos e pelas crianças que 

a rodeavam. 

A nível cognitivo, tratava-se de uma criança que não tinha ainda adquirido a fala 

e que demonstrava bastantes dificuldades em realizar qualquer tipo de atividade proposta 

pelo adulto, contudo, era sempre estimulada pelos adultos que a estavam a acompanhar a 

realizar as atividades em conjunto com o restante grupo e era também acompanhada por 

uma terapeuta. 
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Esta criança trata-se também de uma criança totalmente dependente de um adulto, 

pois não conseguia ter autonomia para realizar a maioria das ações indicadas para a idade, 

como comer sozinha ou ir à casa de banho sozinha, sendo que ainda utilizava fralda e, 

relativamente à comida, não conseguia ingerir nem mastigar todo o tipo de comida como 

o restante grupo, por isso era preparado um prato específico para a alimentação desta 

criança na maioria das vezes. 

Em relação ao restante grupo, no que diz respeito às idades, trata-se de um grupo 

homogéneo, contudo, verificámos que estávamos perante um grupo heterogéneo no que 

diz respeito às suas competências cognitivas, pois ao realizarmos alguns trabalhos com o 

grupo, verificámos que algumas crianças se encontravam num estado de desenvolvimento 

mais avançado que outras. Contudo, de uma maneira geral, as crianças do grupo eram 

bastante curiosas e interessadas, perante tudo o que as rodeia e tudo o que 

desenvolvíamos, a maioria já demonstrava serem também bastante autónomas para a 

idade, realizando praticamente tudo o que era solicitado de forma autónoma e sem 

necessitar de muita intervenção por parte do adulto. Apesar de ser um grupo um pouco 

agitado, já possuíam alguma capacidade de concentração quando solicitado pelo adulto. 

No que diz respeito à linguagem, todas as crianças falavam, à exceção da criança 

com necessidades educativas especiais como já foi referido anteriormente. 

A adaptação ao grupo foi bastante rápida, sendo que começaram logo a interagir, 

solicitar atenção, respeitando quase sempre os pedidos impostos sem ser necessária a 

intervenção da educadora e da auxiliar titulares da sala. 

Relativamente a este grupo, das 21 crianças apenas 19 participaram no estudo. A 

criança, do sexo feminino, que possuía necessidades educativas especiais não participou 

no estudo porque, na maioria dos casos, não se encontrava presente no momento da 

implementação das atividades e, por isso, não nos foi possível observar a mesma criança 

juntamente com o restante grupo na realização das atividades propostas. Houve ainda 

uma criança do sexo masculino que nunca esteve presente nos dias em que 

implementámos as atividades. Devido à planificação existente entre os grupos, de forma 

a distribuir o tempo e o espaço de forma igual para todos, também não nos foi possível 

alterar o horário em que implementámos as atividades, de forma a que estas duas crianças 

pudessem participar. 
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O segundo grupo observado pertence a uma sala de 1º ciclo do Centro Escolar São 

João Baptista, pertencente ao agrupamento de Escolas Nº2 de Beja, situando-se no recinto 

da Escola Mário Beirão. O grupo era composto por 24 elementos, sendo que 10 são do 

sexo feminino e 14 são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 6 e os 8 

anos de idade, sendo 3 alunos com 6 anos, 19 alunos com 7 anos e ainda outros 2 alunos 

com 8 anos. 

Relativamente à caracterização do grupo, este grupo possuía 5 casos onde 

dedicámos especial atenção. Em primeiro lugar, tínhamos uma aluna proveniente de etnia 

cigana, um aluno de nacionalidade brasileira e dois alunos que estavam inseridos numa 

instituição de acolhimento de crianças, sendo que uma não tinha contacto nenhum com a 

sua família e a outra já estava numa fase do processo em que já tinha algum contacto com 

um dos seus progenitores. 

No caso de um dos alunos que estava inserido na instituição e de uma outra aluna, 

ambos eram alvo de acompanhamento e de intervenção por parte de uma professora de 

ensino especial, pois possuíam bastantes dificuldades de aprendizagem, estando mesmo 

sinalizados como alunos de ensino especial e, por isso, todos os trabalhos e testes eram 

adaptados para estes dois alunos. O segundo aluno acolhido pela instituição, tinha 

algumas dificuldades a nível cognitivo, no que diz respeito à leitura, interpretação e 

escrita, assim como um outro aluno e a aluna proveniente de etnia cigana, sendo que 

muitas das vezes acabavam também por ter alguma atenção extra de forma a se tentar 

desenvolver algum trabalho no sentido de melhorar essas mesmas dificuldades, como por 

exemplo, quando era fornecido trabalho autónomo aos restantes, tentávamos sentar-nos 

junto destas crianças auxiliando-as na interpretação e execução dos seus trabalhos. 

Em relação ao restante grupo, todos possuíam bastante autonomia na realização 

dos seus trabalhos, demonstravam bastante interesse e curiosidade a todas as atividades 

propostas e executadas, principalmente no que diz respeito a atividades mais interativas 

e com diferentes materiais. Possuíam também um bom nível de concentração, sendo que, 

quando solicitado, conseguiam estar bastante concentrados em todos os trabalhos que 

eram implementados no decorrer das aulas. 

A adaptação ao grupo decorreu de forma bastante rápida, fazendo-nos sentir desde 

logo parte integrante do grupo, bastante respeitados, onde as crianças acatavam 

praticamente tudo o que era imposto sem nos desrespeitar e cumprindo os pedidos, sem 
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ser necessária a intervenção da professora titular do grupo na maioria dos casos. Todos 

os alunos interagiam bastante connosco, demonstrando sempre bastante curiosidade e 

interesse sobre o nosso papel e intervenção na sua sala com o seu grupo. 

No caso deste segundo grupo, apenas participaram 22 alunos no estudo. Houve 

duas alunas que não participaram no estudo pois, nos dias em que implementámos as 

atividades, nunca estiveram presentes. Na maioria dos casos as duas alunas nunca 

marcavam presença nas aulas à sexta-feira ou, nos casos em que estavam presentes, 

apenas estavam nos tempos letivos da parte da manhã, faltando às aulas na parte da tarde, 

por isso, nunca conseguiram participar nas atividades implementadas. Devido à 

organização horária da turma e a distribuição dos espaços pelas várias turmas da escola, 

não nos foi possível alterar o espaço dedicado à implementação das atividades de forma 

a que as alunas estivessem presentes. 

Para além das crianças, a Educadora do primeiro grupo e a Professora do segundo 

grupo foram parte integrante do presente trabalho na medida em que, para além de nos 

acompanharem durante toda a prática supervisionada, também responderam às entrevistas 

que representam um dos instrumentos de recolha de dados para o presente trabalho. 

Tabela 3 - Resumo dos Dados da Amostra 

Número Total da Amostra 47 

Indivíduos do Sexo Masculino 24 

Indivíduos do Sexo Feminino 23 

Idades dos Alunos 

3 anos 3 
Pré-escolar 

4 anos 18 

6 anos 3 

1º Ciclo 7 anos 19 

8 anos 2 

Adultos Cooperantes 2 

Número de Crianças 

que não participaram 
4 
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4. Procedimentos 

O presente trabalho, em ambos os grupos, iniciou-se com a implementação de 

algumas atividades com o grupo, sendo implementadas nas horas dedicadas à Expressão 

Físico-Motora em ambos os grupos. No caso do grupo de Educação Pré-escolar, as 

atividades foram implementadas à quarta-feira, entre as 11h e as 12h e, no caso do grupo 

do 2º ano do 1ºCiclo, foram implementadas à sexta-feira, entre as 15h e as 16h. 

Foram planificadas atividades adequadas ao tema trabalhado, neste caso os Jogos 

Tradicionais, e, quando necessário, construídos os recursos materiais necessários para a 

execução das mesmas. Após a implementação das atividades planificadas, estas foram 

avaliadas pelos alunos através de questionários implementados aos mesmos, onde estes 

refletiam sobre o grau de satisfação relativamente às atividades implementadas, as 

dificuldades evidenciadas no decorrer das mesmas e o seu grau de conhecimento sobre 

os Jogos Tradicionais praticados nas atividades. No fim de ambas as práticas 

supervisionadas, foi realizada também uma entrevista à Educadora que nos acompanhou 

com o primeiro grupo que trabalhámos e à Professora que nos acompanhou com o 

segundo grupo trabalhado. Realizámos também alguns registos de ocorrências, sobre o 

comportamento das crianças durante a realização das atividades, de forma a analisar 

também a interação existente entre as crianças e alunos pertencentes de ambos os grupos. 

Na fase final deste processo, foram retiradas conclusões, tendo em conta a análise 

dos questionários implementados com os alunos, das entrevistas implementadas à 

Educadora e à Professora e dos registos realizados por nós, de forma a tentarmos 

compreender o impacto das atividades nas aprendizagens dos alunos e para obtermos as 

respostas necessários para o presente trabalho. 

 

5. Instrumentos de Recolha de Dados 

No decorrer das práticas supervisionadas e da recolha de informações para a 

realização do presente trabalho, procurámos utilizar várias técnicas e instrumentos que 

pudessem auxiliar na recolha de dados. Os instrumentos utilizados foram os seguintes: 

• Questionários direcionados às crianças 

• Entrevistas dirigidas à Educadora de Infância e à Professora de 1º ciclo 
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• Registos 

Todas estas técnicas e instrumentos utilizados já foram abordados anteriormente 

no ponto da Metodologia da Investigação. Contudo, neste ponto, iremos abordar e 

demonstrar os instrumentos criados e utilizados na nossa recolha de dados, de modo 

concreto os questionários construídos para inquirir as crianças, assim como a entrevista 

criada para aplicar junto da Educadora de Infância e da Professora de 1º Ciclo. 

Em primeiro lugar, começamos por realizar um modelo de análise, através de 

registos realizados logo no início da prática em ambos os contextos, sendo posteriormente 

discutidos com os orientadores do presente trabalho, de forma a darmos seguimento ao 

mesmo tendo em conta as características observadas em cada um dos grupos. Nesse 

modelo de análise observámos os grupos e as suas respetivas características, registando-

as, de forma a adequarmos as atividades e questionários às características de cada grupo. 

Tendo em conta esse mesmo modelo de análise, escolhemos os Jogos Tradicionais que 

iríamos implementar junto das crianças, planificando de seguida cada atividade. Após a 

implementação das mesmas atividades, e tendo em conta o modelo de análise que 

começámos por construir, concebemos alguns questionários para aplicar às crianças de 

forma a averiguar o grau de satisfação perante as atividades implementadas, assim como 

as dificuldades que surgiram durante a prática das atividades e o grau de conhecimento 

que as crianças tinham relativamente às atividades implementadas. Os questionários 

foram construídos em formato tabela e encontram-se em Apêndice (Apêndices 1, 2, 3, 4 

e 5). No caso do 1º ciclo, construímos mais uma tabela que no caso do Pré-escolar 

(Apêndice 3), pois o grupo do 1º ciclo é constituído por indivíduos mais velhos que 

conseguem interpretar e responder mais facilmente a determinadas questões mais 

complexas o que, por sua vez, não acontece no Pré-escolar, onde não nos foi possível 

implementar o mesmo questionário, pois as crianças não conseguiram responder ao 

mesmo devido a ser um pouco mais complexo que os restantes questionários aplicados. 

Relativamente aos questionários construídos, iremos de seguida caracterizar cada 

um dos questionários: 

• Tabela 18 – Questionário Exemplo do Grau de Satisfação - Pré-escolar e 

1º Ciclo – com este pretendemos averiguar qual o Grau de Satisfação das 

crianças relativamente a cada um dos jogos que implementámos. Este é 

composto por várias colunas, variando entre o pré-escolar e o 1º ciclo, pois 
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o número de jogos aplicados com o grupo de 1º ciclo foi superior ao 

número de jogos aplicados com o grupo de pré-escolar. No caso das 

primeiras colunas do questionário, estas dizem respeito a cada um dos 

jogos implementados e a última coluna é destinada à justificação do grau 

de satisfação que as crianças referiram relativamente a cada um dos jogos. 

Nas primeiras colunas, estipulamos uma questão de resposta fechada, onde 

as crianças deverão responder tendo em conta a escala estipulada (gosta 

+/indiferente 0/ não gosta -) e, na última coluna, trata-se de uma resposta 

de tipo aberta. 

• Tabela 19 - Questionário Exemplo das Dificuldades Sentidas - Pré-escolar 

e 1º Ciclo – neste questionário pretendemos averiguar as dificuldades 

sentidas pelas crianças durante a realização de cada Jogo Tradicional que 

implementámos. É composto por duas questões onde se trata de respostas 

de tipo abertas, onde as crianças deverão referir as dificuldades sentidas, 

justificando-as. 

• Tabela 20 - Questionário Exemplo do Gosto da Preferência dos Jogos - 1º 

Ciclo – este questionário, aplicado apenas aos alunos do grupo do 1º Ciclo, 

é composto por sete colunas, para além da coluna destinada ao nome dos 

alunos do grupo. As seis primeiras colunas são destinadas a cada um dos 

jogos, onde a resposta é de tipo fechada e os alunos, para responderem, 

deverão utilizar a escala estipulada (+   -> o que gostaste mais; -    -> o que 

gostaste menos). A última coluna destina-se à justificação da resposta dada 

na preferência dos jogos referida pelos alunos, tratando-se de uma questão 

de resposta aberta. 

• Tabela 21 - Questionário Exemplo do Conhecimento de cada Jogo – Pré-

escolar e Tabela 22 - Questionário Exemplo do Conhecimento de cada 

Jogo - 1º Ciclo – ambos estes questionários foram concebidos para 

percebermos o conhecimento que as crianças tinham relativamente a cada 

jogo realizado. Foram construídas várias tabelas destinadas a cada um dos 

alunos e referente a cada um dos jogos realizados. Cada tabela é composta 

por 3 perguntas, onde duas delas são de resposta fechada, onde as crianças 

apenas tinham duas opções de respostas (Sim ou Não), e a última questão 

trata-se de uma questão de resposta aberta, onde as crianças devem referir 

com quem aprenderão cada um dos Jogos. 
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Relativamente à aplicação dos questionários, aplicámos as seguintes questões a 

cada criança, seguindo a ordem referida acima na caracterização dos questionários: 

• No Jogo x, que fizemos, o que achaste? Gostaste, não gostaste, ou é 

indiferente? Porque achas isso do jogo x? (Repetimos a mesma questão 

para todos os Jogos Tradicionais que implementámos e que se encontram 

referidos no mesmo questionário) 

• Sentiste dificuldades ao fazer algum dos jogos? Se sim, onde sentiste 

dificuldades? 

• Dos jogos que realizámos (recordando o nome de todos os jogos que 

implementámos), qual o que gostaste mais e o que gostaste menos? Porque 

gostaste mais do Jogo x e menos do Jogo x? 

• Relativamente ao Jogo X, já o conhecias? Costumas praticar esse jogo? 

Com quem aprendeste o Jogo X? (Repetimos a mesma questão para todos 

os Jogos que implementámos) 

Após a aplicação dos questionários às crianças, e após o término de ambas as 

Práticas Supervisionadas, aplicámos também uma entrevista à Educadora de Infância e à 

Professora de 1º Ciclo, com o objetivo de obtermos mais algumas respostas para a 

realização do presente trabalho. A entrevista contruída para o efeito pode ser consultada 

no Apêndice 6. 

Nas entrevistas construídas colocámos várias questões, sendo que existem vários 

temas sobre os quais pretendemos obter esclarecimento. Tendo em conta o guião da 

entrevista, os conteúdos a analisar foram os seguintes: 

• Nas perguntas 1, 2 e 3 pretendemos analisar a frequência com que a 

educadora e a professora realizavam educação física com as 

crianças/alunos e o porquê de ser essa frequência. 

• Nas perguntas 4 e 5 quisemos averiguar que tipo de atividades as docentes 

faziam com os seus grupos e o porquê da escolha dessas atividades e não 

de outras. 

• Após estas primeiras questões, passámos à análise do conteúdo dos jogos 

nas questões 6, 7 e 8, onde tentámos perceber se as docentes realizam jogos 

com os seus grupos, quais os jogos que fazem e porquê, a escolha desses 

e não de outros. 
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• Nas questões 9 e 10 passamos então à análise do conteúdo sobre jogos 

tradicionais, assim como nas questões 16, 17, 18 e 19. Nas primeiras duas 

questões tivemos como objetivo perceber se as docentes consideram 

importante a implementação de Jogos Tradicionais em contextos 

educacionais, tendo de justificar a sua resposta. Nas outras quatro questões 

pretendemos perceber, segundo a opinião das docentes, a recetividade das 

crianças às nossas atividades que tiveram por base o trabalho de Jogos 

Tradicionais, querendo perceber se ambas consideraram que as 

crianças/alunos aderiram às atividades implementadas e se consideram 

que os Jogos Tradicionais possam ser promotores do desenvolvimento da 

sociabilidade, tendo de justificar ambas as respostas. 

• Nas questões 11, 12 e 13, quisemos perceber a opinião das docentes sobre 

as preferências das crianças em relação às atividades realizadas, tentando 

compreender se as mesmas aderem às atividades realizadas, quais as suas 

preferidas e como as docentes percebem quais são as atividades preferidas 

pelas crianças. 

• De seguida, nas questões 14 e 15, quisemos perceber se as docentes 

verificaram mudanças nos seus grupos após a realização das nossas 

atividades e, se a resposta for afirmativa, quais as mudanças verificadas. 

• Por último, através das questões 20 e 21, tencionámos perceber se as 

docentes consideram que as relações entre crianças em contexto de jogo 

têm influência nos seus comportamentos em sala de aula e quais os 

comportamentos que reparam que se alteram em contexto de sala de aula. 

 

6. Análise dos Dados 

“Miles e Huberman (1994), citados por Vale (2004), propõem um modelo de 

análise na investigação qualitativa que consiste, também, em três momentos: a redução 

dos dados, a apresentação dos dados e as conclusões retiradas. A redução dos dados diz 

respeito ao processo de selecionar, simplificar e organizar os dados obtidos. A 

apresentação dos dados refere-se à organização e compactação da informação, de maneira 

a que o investigador seja capaz de ver rápida e eficazmente o que se passa no estudo. O 

terceiro e último elemento corresponde à extração de conclusões de toda a informação 



48 
 

recolhida, que está dependente das notas de campo retiradas e dos métodos empregues.” 

(Azedo, 2018, p.50) 

Posto isto, relativamente à análise dos dados obtidos, procedeu-se à compilação 

das respostas em alguns gráficos e tabelas construídas tendo em conta as respostas obtidas 

aos questionários aplicados aos alunos, de forma a simplificar a análise dos resultados 

obtidos, realizando assim um tipo de análise de conteúdo e análise de tipo quantitativo e 

qualitativo. 

Apesar de ambos os grupos serem pequenos, um de 19 crianças e outro de 22 

alunos, consideramos que, para uma maior percetibilidade dos resultados obtidos, se torna 

mais fácil ilustrar os dados através de gráficos de frequência relativa, complementando 

assim a ilustração dos dados realizada nas tabelas. Posto isto, nas tabelas construídas 

ilustramos os dados recorrendo à frequência absoluta e nos gráficos recorremos à 

frequência relativa. 

Relativamente às entrevistas e aos registos retirados durante a prática das 

atividades por parte dos alunos, foi realizada uma análise de conteúdo, onde se analisaram 

as respostas fornecidas pela Educadora de Infância e pela Professora de 1º Ciclo, 

realizando algumas comparações entre ambas as entrevistas e entre os registos que fomos 

anotando ao longo da observação feita durante a implementação das atividades. 

A observação realizada, sendo que nunca interferiu com o decorrer dos 

acontecimentos, e posteriores registos foram realizados para identificar as atitudes e 

reações dos alunos durante a implementação das atividades e, posteriormente, analisá-las 

e compreendê-las. 

 

7. Atividades Implementadas 

Neste ponto pretendemos descrever os Jogos Tradicionais que implementámos 

com ambos os grupos com os quais trabalhamos. Gostaríamos de referir, antes de 

passarmos à descrição das atividades, que todos os Jogos Tradicionais que decidimos 

implementar foram retirados do livro intitulado “Brincar com Tradição” (Pereira, 2006) 

que se encontra disponível on-line, recorrendo à realização de adaptações em alguns 

casos. 
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De seguida, iremos expor os Jogos Tradicionais utilizados no trabalho com ambos 

os grupos, dividindo-os em duas partes. A primeira parte corresponde aos jogos 

implementados em contexto de Pré-escolar e a segunda parte aos jogos implementados 

de 1º ciclo. Os jogos implementados em ambos os contextos não foram sempre os mesmos 

pois, no caso do 1º ciclo, foi-nos possível implementar mais alguns jogos, pois o grupo 

era constituído por indivíduos mais velhos, sendo possível a implementação de atividades 

mais complexas, adequadas à faixa etária, assim como tivemos também mais tempo para 

a implementação das atividades pois, quando se iniciou a Prática Supervisionada em 

Educação Pré-escolar, ainda não tinha sido definido o tema de investigação do presente 

trabalho, sendo que, por isso, apenas começamos a implementação das atividades no Pré-

escolar mais para a frente e não desde o início da intervenção, como aconteceu no 1º 

Ciclo. 

 

7.1. Atividades Implementadas no Pré-escolar 

Os Jogos Tradicionais que foram desenvolvidos em contexto de Pré-escolar são 

os seguintes: 

• Jogo da Macaca – Figura 16 - Jogo da Macaca  

• Jogo da Rainha Manda – Figura 17 - Jogo do Rei Manda  

• Jogo da Corrida a Três Pés – Figura 18 - Jogo da Corrida a Três Pés  

• Jogo do Macaquinho do Chinês – Figura 19 - Jogo do Macaquinho do 

Chinês  

Relativamente a estes jogos, como referido anteriormente, os mesmos foram 

retirados do livro disponível online intitulado “Brincar com Tradição” (Pereira, 2006). 

Posto isto, a descrição de cada jogo foi retirada do mesmo livro, encontrando-se nos 

Anexos 1, 2, 3 e 4, por ordem temporal de implementação. 

No caso dos mesmo quatro jogos, a única adaptação que realizámos foi na 

mudança de género no caso do Jogo do Rei Manda, intitulando por Jogo da Rainha 

Manda, visto que iria ser realizadas por um indivíduo adulto do sexo feminino. Os 

restantes jogos realizámos segundo a descrição que se encontrava no livro “Brincar com 

Tradição”. 
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7.2. Atividades Implementadas no 1º Ciclo 

Os Jogos Tradicionais que foram desenvolvidos em contexto de 1º ciclo são os 

seguintes, por ordem cronológica de implementação: 

• Jogo da Barra do Lenço – Figura 20 - Jogo da Barra do Lenço  

• Jogo da Tração com Corda – Figura 22 - Jogo da Tracção com Corda  

• Jogo da Apanhada – Figura 23 - Jogo da Apanhada  

• Jogo da Colher com Batata – Figura 24 - Jogo da Colher com Batata  

• Jogo da Corrida a Três Pés – Figura 18 - Jogo da Corrida a Três Pés  

• Jogo do Macaquinho do Chinês – Figura 19 - Jogo do Macaquinho do 

Chinês  

A descrição das atividades implementadas em contexto de 1º ciclo, tal como 

aconteceu no contexto de Pré-escolar, encontra-se nos Anexos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pois as 

atividades foram retiradas do mesmo livro “Brincar com Tradição” (Pereira, 2006). 

Relativamente às adaptações, no caso do Jogo da Tração com Corda, não 

dividimos a turma apenas em duas equipas, mas sim em oito equipas de três elementos 

cada, formando assim quatro grupos que jogaram ao Jogo da Tração com Corda ao mesmo 

tempo, sendo que os grupos foram criados pelos adultos envolvidos na atividade, de 

forma a equilibrar as equipas em termos de força. As restantes características 

estabelecidas no livro “Brincar com Tradição” foram mantidas. No caso do Jogo da 

Colher com Batata, adaptamos o material a utilizar, de forma a ser de utilização única, 

sem possibilidade de passar aos colegas e que, após o término do jogo, pudesse ser deitado 

para o lixo. Assim sendo, utilizámos colheres de plástico e não colheres de madeira como 

é habitual neste jogo. Posto isto, visto que as colheres de plástico são um pouco frágeis, 

não aguentando com o peso de uma batata, decidimos utilizar folhas de jornal, moldando-

as em formato de bolas, de forma a terem a mesma utilização que a batata, sendo possível 

de transportar nas colheres de plástico sem as partir. No caso dos restantes jogos, as 

características foram mantidas tendo em conta a descrição analisada no livro “Brincar 

com Tradição”. 

Antes de passarmos ao Capítulo III, devemos classificar os Jogos Implementados. 

Como foi referido anteriormente no ponto 3. Classificação e Tipos de Jogos do Capítulo 

I, para classificarmos os jogos implementados utilizaremos a classificação referida por 
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Neto (2020) na sua obra. Neto (2020), estabelece quatro classificações para os jogos, 

sendo elas as seguintes: 

“- O jogo simbólico (pretend play), entendido como a forma de extensão da 

imaginação em representações de vários papéis (faz-de-conta) … 

- O jogo com objetos (play material), definido como a capacidade de manusear 

ou manipular objetos diversos (naturais, didáticos, tradicionais, etc.) … 

- O jogo social (social play), através do uso de regras simples ou complexas e com 

definição de critérios na interação social, em que aquelas podem ser reveladas, exploradas 

e alteradas. São usualmente observadas formas de jogo isolado, observador, paralelo, 

cooperativo e de oposição (como jogar à macaca ou ao mata, ou com o pião, berlinde, 

elástico ou bola, etc.) 

- O jogo de atividade física (physical activity play), relacionado com o dispêndio 

de energia através de várias formas de atividade motora (movimentos posturais, 

locomotores e manipulativos, gestuais e interativos) …” (Neto, 2020, pp. 38-39) 

Posto isto, iremos agora classificar cada jogo implementado segundo estes quatro 

pontos estabelecidos por Neto (2020). 

• Jogo da Macaca – Jogo Social (Neto, 2020) 

• Jogo da Rainha Manda – Jogo Simbólico (Neto, 2020) 

• Jogo da Corrida a Três Pés – Jogo de Atividade Física (Neto, 2020)Figura 

18 - Jogo da Corrida a Três Pés  

• Jogo do Macaquinho do Chinês – Jogo de Atividade Física (Neto, 2020) 

• Jogo da Barra do Lenço – Jogo Social (Neto, 2020) 

• Jogo da Tração com Corda – Figura 22 - Jogo da Tracção com Corda  Jogo 

Social (Neto, 2020) 

• Jogo da Apanhada – Figura 23 - Jogo da Apanhada  Jogo de Atividade 

Física (Neto, 2020) 

• Jogo da Colher com Batata – Figura 24 - Jogo da Colher com Batata  Jogo 

com Objetos (Neto, 2020) 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após a conclusão da recolha de dados, seguiu-se a organização e interpretação 

dos dados recolhidos. Posto isto, neste capítulo pretendemos organizar, apresentar e 

analisar toda a informação recolhida. A informação recolhida através dos questionários 

aos alunos foi organizada e será apresentada e ilustrada com tabelas criadas para o efeito. 

A informação recolhida através das entrevistas será apresentada no presente trabalho na 

íntegra, sendo colocadas uma seguida da outra onde no fim analisaremos as respostas 

obtidas comparando-as e retirando conclusões das mesmas, comparando também as 

mesmas respostas com os registos realizados durante a observação de ambos os grupos. 

 

1. Questionários aplicados aos Alunos 

De seguida iremos apresentar e discutir os dados obtidos através da aplicação dos 

questionários às crianças/alunos de ambos os grupos com os quais trabalhámos, 

relacionando os resultados obtidos com os objetivos que foram definidos ao iniciarmos o 

presente trabalho, aos quais pretendemos dar resposta desde o início. 

Os questionários foram aplicados aos alunos, como referido anteriormente, no fim 

da implementação dos Jogos Tradicionais com cada grupo, sendo que nós inquirimos os 

indivíduos e preenchemos as questões tendo em conta as respostas dadas pelos mesmos. 

Decidimos realizar o preenchimento dos questionários desta forma pois, no caso do Pré-

escolar, uma vez que as crianças não sabem ler nem escrever, tivemos de ser nós a 

preencher os mesmo e decidimos, por isso, utilizar o mesmo método de preenchimento 

dos questionários em contexto de 1º Ciclo. Posto isto, de acordo com as respostas 

fornecidas pelos indivíduos aos questionários, os resultados foram os seguintes: 

 

1.1.  Pré-escolar 

No caso do pré-escolar, como referido anteriormente foram aplicados 

questionários às 19 crianças que realizaram as atividades planificadas com os Jogos 

Tradicionais que é um dos pontos principais de análise do presente trabalho. Em primeiro 



54 
 

lugar, a nossa preocupação prendeu-se com a análise do grau de satisfação das crianças 

ao realizarem atividades com Jogos Tradicionais, interpretando também a justificações 

dadas acerca das avaliações atribuídas a cada jogo e tentando perceber também quais as 

dificuldades apresentadas pelas crianças durante a prática dos jogos implementados.  

Posto isto, nas tabelas e gráficos seguintes podemos observar os resultados obtidos 

em cada um dos três questionários referidos acima, sendo que nas tabelas apresentamos 

os dados de frequência absoluta e nos gráficos os dados de frequência relativa: 

Tabela 4 - Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - Pré-escolar 

Grau de Satisfação dos Jogos Realizados  
"Macaca" "A 

Rainha 
Manda" 

"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

  + - gosta 13 13 12 16 
0 - indiferente 4 5 3 3 
  - - não gosta 2 1 4 0 
Total 19 19 19 19 

 

 

Figura 2 - Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - Pré-escolar 

 

Como se observa na Tabela 3 e na Figura 2, referentes ao grau de satisfação dos 

Jogos Realizados, percebemos que o jogo preferido entre as crianças do pré-escolar que 

realizaram a atividade é o Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês”, pois foi onde se 

verificou uma maior percentagem de crianças (84,2%) que referem gostar do jogo. É de 

referir, contudo que a maioria das crianças afirmam igualmente gostar dos outros jogos, 

embora em menor percentagem (respetivamente 68,4%, 68,4% e 63,2%). 
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Tabela 5 - Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - Pré-escolar 

Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados  
"Macaca" "A 

Rainha 
Manda" 

"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Houve dificuldades 3 2 5 2 
Considera divertido 8 7 7 7 
Consegue jogar com os 
amigos 

2 2 2 2 

Considera que realizou bem 1 1 0 0 
Considera cansativo 1 1 1 0 
São os seus jogos preferidos 1 1 1 1 
Total 16 14 16 12 

 

 

Figura 3 - Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - Pré-escolar 

 

Na Tabela 4 e na Figura 3, referentes à justificação do grau de satisfação dos Jogos 

Realizados, onde se verificou a maior percentagem de respostas foi onde as crianças 

referiram que consideraram o jogo divertido, sendo que a maior percentagem se verificou 

no jogo do “Macaquinho do Chinês” com 58,3%. Importa realçar que este foi um dos 

jogos onde houve um menor número respostas pois, no caso deste questionário, alguns 
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alunos não se referiram a todos os jogos ao justificar o seu grau de satisfação, daí a 

diferença de valores existente na linha referente ao Total na Tabela 4. 

 

Tabela 6 - Dificuldades Detetadas - Pré-escolar 

Dificuldades Detetadas  
"Macaca" "A 

Rainha 
Manda" 

"Corrida 
a Três 
Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Não percebeu o jogo 1 2 1 1 
Dificuldade em 
equilibrar 

4 
  

1 

Dificuldade de 
coordenação 

 
1 6 

 

Dificuldade em ficar 
em estátua 

   
7 

Cansativo 
  

1 
 

Dificuldade em 
realizar os passos 

 
1 

  

Considera que não 
teve dificuldades 

2 2 2 2 

Total 7 6 10 11 
 

 

Figura 4 - Dificuldades Detetadas - Pré-escolar 

Como observado na Tabela 5 e na Figura 4, referentes às Dificuldades Detetadas, 

percebemos que as dificuldades apresentadas pelas crianças com maior percentagem 

dizem respeito à dificuldade em ficar em estátua no caso do Jogo Tradicional do 
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“Macaquinho do Chinês” (63,3%), dificuldade de coordenação no caso do Jogo 

Tradicional da “Corrida a Três Pés” (60%) e dificuldade em equilibrar no caso do Jogo 

Tradicional da “Macaca” (57,1%). No caso desta tabela e deste gráfico também é 

importante referir que nem todas as crianças apresentaram dificuldades em todos os jogos, 

daí a diferença de valores que se verifica na linha referente ao Total na Tabela 5. 

Tendo em conta a observação realizada em contexto de jogo, queremos realçar 

que, relativamente às respostas sobre o grau de satisfação dos jogos realizados, podemos 

afirmar que, efetivamente, o jogo onde se notou mais entusiasmo por parte das crianças 

foi no Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês”, onde se verificou que todas 

realizaram a atividade de bom grado, sempre animadas e entusiasmadas no decorrer do 

jogo, mesmo que nem todas tenham conseguindo ganhar e ficar na posição de 

“Macaquinho”.  

Essa foi a atividade onde se notou maior entrega por parte de todas as crianças, 

contudo, nas restantes atividades também nos deparamos com um grande entusiasmo por 

parte da maioria em realizar este tipo de atividades, envolvendo jogos, justificando-se 

assim o maior número de respostas relativamente à justificação do grau de satisfação dizer 

respeito ao facto das crianças terem considerado os jogos implementados como sendo 

divertidos. Através da observação percebemos que as atividades envolvendo jogos são 

um tipo de atividade muito querido pela grande maioria das crianças pois são atividades 

divertidas e dinâmicas, algo muito procurado por todas as crianças em tudo o que fazem 

no seu dia-a-dia onde procuram quase sempre realizar atividades que envolvam uma 

maior agitação e movimentação. 

 

Tabela 7 - Conhecimento do Jogo - Pré-escolar 

Conhecimento do Jogo 

 
"Macaca" "A Rainha 

Manda" 
"Corrida a 
três pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Conheciam 13 13 7 14 
Não 
conheciam 6 6 12 5 
Total 19 19 19 19 
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Figura 5 - Conhecimento do Jogo - Pré-escolar 

 

No caso da Tabela 6 e da Figura 5 referentes ao conhecimento dos jogos 

implementados por parte das crianças, percebemos que a maioria das crianças conheciam 

os Jogos Tradicionais implementados pois, no caso de todos os jogos a maioria das 

crianças respondeu que conhecia cada jogo (respetivamente 68,4%, 68,4% e 73,7%).  

Apenas num dos jogos, o Jogo Tradicional da “Corrida a Três Pés”, não se 

verificou a mesma tendência pois, neste caso, apenas 36,8% das crianças que realizaram 

a atividade conheciam o mesmo jogo. 

Ainda assim, de todas as atividades implementadas, o jogo onde se verificou a 

maior percentagem foi o Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês” (73,7%). 

 

Tabela 8 - Prática do Jogo - Pré-escolar 

Prática do Jogo  
"Macaca" "A Rainha 

Manda" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Costumam praticar 15 16 9 12 
Não costumam 
praticar 4 3 10 7 
Total 19 19 19 19 
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Figura 6 - Prática do Jogo - Pré-escolar 

 

Como verificámos na Tabela 7 e na Figura 6, referentes à prática do jogo, na maior 

parte dos casos, a maioria das crianças referiu que costuma praticar os jogos que 

decidimos implementar (respetivamente 78,9%, 84,2% e 63,2%), à exceção do caso do 

jogo da “Corrida a Três Pés” onde a maioria referiu que não costuma praticar o mesmo 

(52,6%). 

No caso das crianças do pré-escolar, tivemos de perguntar especificamente a cada 

criança se realizava estes jogos com frequência em casa, junto das suas famílias ou apenas 

na escola, pois verificámos que algumas crianças responderam que realizavam as 

atividades com regularidade, mas que, ao questionarmos se as realizavam em casa ou na 

escola, referiram que as realizavam apenas na escola, como se pode comprovar pelas 

respostas dadas pelas crianças que constam no Apêndice 9. 

Importa realçar também que existiram alguns casos em que as crianças referiram 

que não conheciam o jogo, tendo-o aprendido connosco, no caso com a Estagiária que 

realizou a intervenção em contexto da prática supervisionada, mas que, após ter adquirido 

esse conhecimento, assumiu que realizavam a atividade com regularidade, quer em casa 

quer apenas na escola. Posto isto, percebemos que as crianças adquiriram estes 

conhecimentos com entusiasmo tendo-os transportado para a sua vida quotidiana e, até 

mesmo, levando esse conhecimento para casa ao partilhá-los com os seus familiares e 

solicitando que realizassem essa mesma atividade consigo. Este aspeto revela-se 

importante pois demonstra que as atividades implementadas não foram em vão e que as 
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crianças consideraram importantes estas aprendizagens, querendo introduzi-las na sua 

vida, quer seja em contexto familiar, quer seja em contexto de tempos livres na escola, 

partilhando estas vivências com quem as rodeia, utilizando assim estas atividades para 

conviver e socializar com a comunidade que as rodeia. 

 

Tabela 9 - Quem Ensinou o Jogo - Pré-escolar 

Quem Ensinou o Jogo  
"Macaca" "A Rainha 

Manda" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Família 12 12 7 13 
Estagiária 6 7 12 5 
A.T.L./AEC's/Professor 
de Ginástica 1 0 0 1 
Total 19 19 19 19 

 

 
Figura 7 - Quem Ensinou o Jogo - Pré-escolar 

 

Por último, relativamente à questão onde tentámos perceber com quem é que as 

crianças aprenderam estes jogos, conseguimos perceber que, na maioria dos casos, as 

crianças aprenderam estes jogos com os seus familiares (respetivamente 63,2%, 63,2% e 

68,4%), à exceção do jogo da “Corrida a Três Pés” em que a maioria (63,2%) aprenderam 

com a estagiária, sendo que apenas 36,8% das crianças referiram que tinham aprendido 
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com os seus familiares. No caso dos Jogos Tradicionais da “Macaca” e do “Macaquinho 

do Chinês” ainda houve 1 criança (5,3%), em cada um destes, que referiu que tinha 

aprendido noutras situações como A.T.L, AEC’s ou com o Professor de Ginástica. 

 

1.2. 1º Ciclo 

Relativamente ao 1º ciclo, como referido antes, foram aplicados questionários a 

22 alunos pertencentes ao grupo com o qual realizámos as atividades planeadas com os 

Jogos Tradicionais, sendo que em alguns casos apenas se questionaram 18 alunos, pois 

houve atividades que não foram realizadas por todos os alunos, daí que apenas tenhamos 

questionado os alunos que realizaram todos os jogos. Contudo, nas tabelas, que depois 

foram transpostas para gráficos, incluímos uma linha onde é referido o número de alunos 

que não realizaram o Jogo Tradicional. Como no caso do pré-escolar, preocupou-nos 

perceber o grau de satisfação das crianças ao realizarem as atividades com Jogos 

Tradicionais, assim como entender as suas justificações sobre a atribuição do grau de 

satisfação a cada atividade e perceber ainda quais as dificuldades apresentadas pelas 

crianças durante a prática dos jogos implementados. Como referido também 

anteriormente, no caso do 1º ciclo procedeu-se à implementação de um questionário 

complementar onde tentámos perceber qual a preferência dos jogos por parte dos alunos, 

onde os mesmos teriam de referir qual o jogo que gostaram mais e qual o que gostaram 

menos, justificando depois as suas escolhas. 

De seguida, apresentamos as tabelas e os gráficos que ilustram a análise dos 

resultados obtidos em cada um dos questionários implementados: 

Tabela 10 - Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - 1º Ciclo 

Grau de Satisfação dos Jogos Realizados  
"Lenço" "Tração 

com Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

  + - gosta 17 13 16 17 16 19 
0 – indiferente 2 3 2 5 1 1 
  - - não gosta 3 2 0 0 1 2 
Não realizou o 
jogo 0 4 4 0 4 0 
Total 22 22 22 22 22 22 
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Figura 8 - Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - 1º Ciclo 
 

Relativamente ao grau de satisfação dos jogos realizados, através das respostas 

dadas pelos alunos, percebemos que as respostas estiveram bastante equilibradas na 

maioria dos jogos, pois os valores apresentados na Tabela 9 e na Figura 8 mostram-nos 

que a maioria das crianças gostaram dos jogos realizados. Contudo, o jogo preferido pelos 

alunos foi o Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês” (86,4%).  

 

Tabela 11 - Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - 1º Ciclo 

Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados  
"Lenço" "Tração 

com Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Teve dificuldades 2 4 0 4 1 3 
Considera divertido 14 9 12 13 11 14 
Consegue jogar em 
equipa e em 
qualquer contexto 0 1 2 1 1 1 
Forma de fazer 
exercício físico a 
brincar 1 0 1 0 1 1 
Considera cansativo 1 1 2 2 1 0 
Considera confuso 2 0 0 0 0 0 
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Considera que são 
jogos mais calmos 0 1 0 1 1 1 
Gosta de realizar 
jogos tradicionais 2 2 1 1 2 2 
Não realizou o jogo 0 4 4 0 4 0 
Total 22 22 22 22 22 22 

 

 

Figura 9 - Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados - 1º Ciclo 

 

No que diz respeito à justificação do grau de satisfação dos jogos realizados, 

através da análise da Tabela 10 e da Figura 9 percebemos logo que a justificação onde 

houve maior percentagem no caso de todos os jogos foi que consideraram o jogo divertido 

(respetivamente 63,6%, 40,9%, 54,5%, 59,1% 50% e 63,6%). 

 

Tabela 12 - Dificuldades Detetadas - 1º Ciclo 

Dificuldades Detetadas  
"Lenço" "Tração 

com Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Vento    2   
Dificuldade de 
coordenação     1  
Cansativo   1    
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13,6

63,6 40,9

54,5

59,1

50,0

63,6

4,5 9,1

4,5

4,5

4,5
4,5

4,5
4,5

4,5
4,5

4,5
9,1

9,1

4,5

9,1

4,5

4,5

4,5

4,5
9,1

9,1 4,5

4,5

9,1

9,1
18,2 18,2 18,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

"Lenço" "Tração com
Corda"

"Apanhada" "Colher com a
Batata"

"Corrida a Três
Pés"

"Macaquinho do
Chinês"

Justificação do Grau de Satisfação dos Jogos Realizados

Não realizou o jogo Gosta de realizar jogos tradicionais
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Dificuldade em fazer 
força para puxar a 
corda  4     
Chegar primeiro que 
os colegas 1      
Os colegas 
colocavam-se à frente 1      
Total 2 4 1 2 1 0 

 

 

Figura 10 - Dificuldades Detetadas - 1º Ciclo 

 

Como verificámos na Tabela 11 e na Figura 10, referentes às Dificuldades 

Detetadas, percebemos que o jogo onde houve mais crianças a identificarem dificuldades 

foi no jogo da “Tração à Corda” com quatro respostas, sendo que, no caso, 100% 

responderam que a dificuldade estava relacionada com a força que era necessário fazer 

para puxar a corda. 

 

Tabela 13 - Conhecimento do Jogo - 1º Ciclo 

Conhecimento do Jogo  
"Lenço" "Tração 

com Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Conheciam 16 15 18 18 9 22 
Não conheciam 6 3 0 4 9 0 
Não realizou o jogo 0 4 4 0 4 0 
Total 22 22 22 22 22 22 
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Figura 11 - Conhecimento do Jogo - 1º Ciclo 

 

Relativamente ao conhecimento do jogo, o jogo onde obtivemos um maior número 

de respostas positivas foi no caso do Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês”, onde 

100% dos alunos diz conhecer o jogo. Contudo, importa referir que nos restantes jogos a 

maioria referiu igualmente que conhecia o mesmo Jogo Tradicional (respetivamente 

72,7%, 68,2%, 81,8% e 81,8%), à exceção do jogo da “Corrida a Três Pés” onde apenas 

40,9% dos alunos referiram que conheciam o mesmo. 

 

Tabela 14 - Prática do Jogo - 1º Ciclo 

Prática do Jogo  
"Lenço" "Tração 

com Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Costumam praticar 7 9 18 10 3 15 
Não costumam praticar 15 9 0 12 15 7 
Não realizou o jogo 0 4 4 0 4 0 
Total 22 22 22 22 22 22 

 

72,7 68,2
81,8 81,8

40,9

100,0

27,3
13,6

18,2

40,9

18,2 18,2 18,2

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

"Lenço" "Tração com
Corda"

"Apanhada" "Colher com a
Batata"

"Corrida a
Três Pés"

"Macaquinho
do Chinês"

Conhecimento do Jogo

Conheciam Não conheciam Não realizou o jogo



66 
 

 

Figura 12 - Prática do Jogo - 1º Ciclo 

 

Através da Tabela 13 e da Figura 12, ficámos a perceber que na maioria dos casos 

os alunos não costumam praticar os jogos implementados, à exceção dos Jogos 

Tradicionais da “Apanhada” e do “Macaquinho do Chinês”, onde 81,8% e 68,2%, 

respetivamente, responderam que costumam praticar os mesmos jogos. O jogo onde se 

verificou a menor percentagem foi no Jogo Tradicional da “Corrida a Três Pés” (13,6%) 

o que pode ser justificado também pelo facto da maioria não conhecer o mesmo jogo, 

como foi referido na análise da Tabela 12 e da Figura 11. 

 

Tabela 15 - Quem Ensinou o Jogo - 1º Ciclo 

Quem ensinou o jogo  
"Lenço" "Tração 

com Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Família 9 6 7 6 5 4 
Estagiária 6 3 0 4 9 0 
A.T.L./AEC's/Professor 
de Ginástica/Atividades 
da escola 0 4 2 1 3 6 
Educadora do Pré-
escolar 2 3 9 5 0 12 
Professora titular de 
turma 5 0 0 1 0 0 
TV 0 2 0 5 1 0 
Não realizou o jogo 0 4 4 0 4 0 
Total 22 22 22 22 22 22 
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Figura 13 - Quem Ensinou o Jogo - 1º Ciclo 

 

Como verificado na Tabela 14 e na Figura 13, onde se verificou uma maior 

percentagem de respostas foi no caso do Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês”, 

onde 54,5% referiram que aprenderam o mesmo jogo com a sua educadora do Pré-escolar. 

Os jogos que se seguiram com as maiores percentagens como o Jogo Tradicional do 

“Lenço”, onde 40,9% dos alunos referiram que aprenderam o mesmo com a sua família. 

No jogo da “Apanhada” 40,9% referiram que aprenderam este com a sua educadora do 

Pré-escolar e da “Corrida a Três” igualmente 40,9% referiram que quem ensinou este foi 

a estagiária, ou seja, a maioria aprendeu este último no âmbito do desenvolvimento do 

presente estudo. Importa referir ainda as percentagens verificadas nas seguintes respostas. 

No caso da “TV”, onde se verificou a maior percentagem foi no jogo da “Colher com a 

Batata” (22,7%), no caso da “Professora Titular de Turma” a maior percentagem 

verificou-se no jogo do “Lenço” (22,7%) e ainda no caso da resposta 
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“A.T.L/AEC’s/Professor de Ginástica/Atividades da Escola”, onde verificámos a maior 

percentagem foi no caso do jogo do “Macaquinho do Chinês” (28,3%). 

 

Tabela 16 - Preferência dos Jogos - 1º Ciclo 

Preferência dos Jogos  
"Lenço" "Tração com 

Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Total 

O que gostaram mais 5 7 0 1 7 2 22 
O que gostaram menos 2 3 2 5 4 6 22 

 

 

Figura 14 - Preferência dos Jogos - 1º Ciclo 

 

Ao observarmos a Tabela 15 e a Figura 14, percebemos que os jogos preferidos 

pelos alunos do 1º ciclo são os Jogos Tradicionais da “Tração à Corda” e da “Corrida a 

Três Pés”, onde se verificou 31,8% das respostas em ambos os jogos. O jogo que as 

crianças menos gostaram de praticar foi o Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês”, 

onde verificámos 27,3% das respostas à opção que classificam como tendo gostado 

menos. 
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Tabela 17 - Justificação da Preferência dos Jogos - 1º Ciclo 

Justificação da Preferência dos Jogos  
"Lenço" "Tração com 

Corda" 
"Apanhada" "Colher com 

a Batata" 
"Corrida a 
Três Pés" 

"Macaquinho 
do Chinês" 

Dificuldades no jogo 0 3 0 4 3 1 
Considerou cansativo 1 0 1 0 0 1 
Não conseguiu sair 
vencedor 0 0 1 0 0 2 
Considerou aborrecido 0 0 0 1 1 1 
Considerou que houve 
alguma confusão 1 0 0 0 0 1 
Total 2 3 2 5 4 6 

 

 

Figura 15 - Justificação da Preferência dos Jogos - 1º Ciclo 

 

Na Tabela 16 e na Figura 15, observámos as justificações das preferências dos 

Jogos, contudo, é importante realçar que os alunos apenas se justificaram referindo-se ao 

jogo que menos gostaram, daí a diferença de valores existentes na linha referente ao Total 

na Tabela 16. A justificação com a maior percentagem (100%) refere-se ao facto de terem 

existido dificuldades na prática do jogo da “Tração com Corda”. Mas, o jogo onde se 

verificou o maior número de respostas, segundo a Tabela 16, foi no caso do jogo do 

“Macaquinho do Chinês” (6 respostas), onde a maior percentagem refere-se ao facto de 

não terem conseguido sair vencedores do jogo (33,3%), sendo que este foi igualmente o 

jogo onde se verificou a maior percentagem de afirmações por parte dos alunos à resposta 

de que não gostaram (27,3%), com base na Figura 14. 

100,0
80,0 75,0

16,7

50,0 50,0 16,7

50,0

33,3

20,0 25,0
16,750,0

16,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

"Lenço" "Tração com
Corda"

"Apanhada" "Colher com a
Batata"

"Corrida a
Três Pés"

"Macaquinho
do Chinês"

Justificação da Preferência dos Jogos

Dificuldades no jogo Considerou cansativo

Não conseguiu sair vencedor Considerou aborrecido

Considerou que houve alguma confusão



70 
 

 

Síntese 

Quer no caso do pré-escolar quer no 1º ciclo, o jogo que as crianças mais gostam 

é o Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês” (respetivamente 84,2% e 86,4%). 

O jogo de menor preferência no Pré-escolar é a “Corrida a Três Pés” (21,1%) e no 

1º ciclo é o jogo do “Lenço” (13,6%). 

A justificação com a maior percentagem no caso do Pré-escolar diz respeito ao 

facto de considerarem o jogo do “Macaquinho do Chinês” divertido (58,3%). No 1º ciclo 

a justificação com maior percentagem verificou-se nos Jogos Tradicionais do “Lenço” e 

do “Macaquinho do Chinês”, onde igualmente 63,6% dos alunos referiram que 

consideraram estes jogos divertidos. 

A dificuldade com maior percentagem no pré-escolar verificou-se no jogo do 

“Macaquinho do Chinês” onde 63,6% referiram que tiveram dificuldade em ficar em 

estátua, para além de que foi o jogo onde se verificou o maior número de respostas por 

parte das crianças. No caso do 1º ciclo foi no jogo da “Tração com Corda” onde se 

verificaram mais respostas, sendo que no caso 100% responderam que tiveram 

dificuldade em fazer força para puxar a corda. 

Relativamente ao conhecimento do jogo, o jogo onde se verificou a maior 

percentagem de conhecimento em ambos os contextos foi no “Macaquinho do Chinês” 

(73,7% no pré-escolar e 100% no 1º ciclo). O jogo menos conhecido em ambos os 

contextos é o jogo da “Corrida a Três Pés” (63,2% no caso do pré-escolar e 40,9% no 

caso do 1º ciclo). 

O jogo mais praticado pelas crianças do pré-escolar é o jogo “A Rainha Manda” 

(84,2%) e pelos alunos do 1º ciclo é a “Apanhada” (81,8%). O menos praticado pelas 

crianças do pré-escolar é a “Corrida a Três Pés” (52,6%) e pelos alunos do 1º ciclo é 

igualmente a “Corrida a Três Pés” e o “Lenço” (68,2% em ambos os casos). 

No que diz respeito à aprendizagem do jogo, no caso do pré-escolar, onde se 

verificou uma maior percentagem foi no Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês” 

onde 68,4% referiram que aprenderam o mesmo com os seus familiares. No caso do 1º 

ciclo, o jogo com a maior percentagem é igualmente o “Macaquinho do Chinês” onde 



 

71 
 

54,5% dos alunos responderam que aprenderam o mesmo com a sua educadora do Pré-

escolar. 

Relativamente ao questionário sobre a preferência dos jogos, que foi aplicado 

apenas em contexto de 1º ciclo, os jogos que mais alunos referiram que gostaram foi a 

“Tração com Corda” e a “Corrida a Três Pés”, onde verificámos 31,8% de respostas em 

ambos os casos. O que gostaram menos de realizar foi o jogo do “Macaquinho do Chinês” 

(27,3%). O jogo onde se verificou o maior número de respostas justificando o porquê de 

terem gostado menos do jogo que referiram que de outro, foi no caso do jogo do 

“Macaquinho do Chinês” ao qual obtivemos 6 respostas, sendo que 33,3% justificaram 

que não gostaram do mesmo pois não conseguiram sair vencedores. Contudo, na figura 

15, onde se verificou a maior percentagem foi no jogo da “Tração com Corda” onde 100% 

responderam que tiveram dificuldades na execução do jogo. 

 

2. Entrevistas dirigidas à Educadora de Infância e à 

Professora de 1º Ciclo 

Após a análise dos questionários aplicados às crianças/alunos de ambos os grupos 

com os quais trabalhamos, iremos passar à análise das entrevistas realizadas à educadora 

e professora cooperantes, relacionando as respostas obtidas com os objetivos que foram 

definidos ao iniciarmos o presente trabalho, aos quais pretendemos dar resposta desde o 

início deste trabalho, assim como relacionando com as respostas obtidas nos questionários 

aplicados às crianças/alunos. 

As entrevistas foram aplicadas à educadora e à professora, no fim da prática 

pedagógica supervisionada em ambos os contextos, onde fizemos a implementação de 

todas as atividades propostas de Jogos Tradicionais que já foram referidas acima. As 

formas como realizámos as entrevistas foram previamente discutidas entre nós e com a 

educadora e professora, decidindo-se assim se realizaríamos as entrevistas através de 

reunião recorrendo à aplicação Zoom ou enviando o documento onde a educadora e a 

professora responderiam diretamente. No caso da entrevista com a educadora cooperante, 

enviámos as perguntas previamente à mesma, para poder ler e preparar-se para a reunião. 

Duas semanas depois realizámos uma chamada através da aplicação Zoom onde 

entrevistámos a educadora cooperante, com as questões enviadas previamente, e, durante 
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a realização da entrevista, fomos anotando as respostas da educadora à mesma. 

Relativamente à professora cooperante, a entrevista realizou-se de forma diferente. Como 

acordado entre nós e a professora, decidiu-se enviar a entrevista à professora cooperante 

e a mesma respondeu diretamente no documento inicial, enviando novamente para nós a 

fim de colocarmos no presente trabalho realizando a respetiva análise e comparação entre 

entrevistas, relacionando com as respostas dos alunos aos questionários e aos objetivos 

estabelecidos desde o início do presente trabalho. 

Na análise das respostas fornecidas pela educadora e pela professora às entrevistas 

realizadas, iremos agrupar algumas perguntas ao fazermos a análise, pois há algumas 

questões que precedem de outras e, por isso, consideramos que a análise se torna mais 

simples se analisarmos essas questões em conjunto. 

Tendo em conta as respostas fornecidas pela educadora e professora às entrevistas 

realizadas, a análise e observações retiradas foram as seguintes: 

Em primeiro lugar, iremos analisar as questões que se referem ao tempo que é 

dedicado à atividade de educação física em ambos os contextos, sendo que essas questões 

são as seguintes: 

1. Na sua componente letiva, realiza educação física com as crianças/alunos 

regularmente? 

2. Com que frequência? 

3. Porquê essa frequência? 

À primeira pergunta, tanto a educadora como a professora responderam que 

realizam educação física com regularidade, uma vez por semana, sendo que a professora 

cooperante referiu especificamente que realizava uma hora semanal. 

Justificando a frequência com que realizam educação física, no caso da educadora 

de infância, a mesma referiu que esta frequência se devia ao facto de terem uma 

planificação conjunta com todas as salas da instituição, de forma a articular os horários 

entre todos, assim como os materiais e espaços. Por sua vez, a professora referiu que a 

mesma frequência se deve ao facto de na distribuição da carga horária se contemplar 3 

horas para as expressões, em lugar de 4h e, por isso, existe uma das expressões que é 

realizada sempre com menos tempo. 
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Após a análise do tempo contemplado para a prática de educação física, 

pretendemos analisar que tipo de atividades físicas as inquiridas realizam com o seu grupo 

e o porquê da escolha dessas atividades. Para obtermos dados sobre este aspeto, aplicamos 

as seguintes questões: 

4. Que tipo de atividades realiza com as crianças/alunos? 

5. Por que razão escolheu esse tipo de atividades? 

Relativamente ao tipo de atividades realizadas, a educadora cooperante referiu 

que, por norma, começa com um aquecimento cardiovascular onde realiza também uma 

mobilização articular. Depois do aquecimento, realiza uma atividade mais agitada onde 

realiza jogos de grupo, jogos de exploração de diferentes materiais ou percursos gímnicos. 

Por fim, realiza um exercício de relaxamento. Justificou estas escolhas referindo que, para 

além da aula se estruturar desta maneira, realiza a escolha das atividades tendo em conta 

o tema que está a ser tratado em contexto de sala de aula, o estado de espírito da educadora 

ou ainda o estado anímico do grupo, mais ou menos agitado, contudo, nestes últimos dois 

aspetos, tenta sempre contextualizar as atividades com o que se encontra a trabalhar em 

contexto de sala de aula com as crianças. 

No caso da turma de 1º ciclo, a professora cooperante referiu que realiza 

atividades de perícia e manipulação, de deslocamentos e equilíbrios e, por fim, jogos. 

Relativamente a esta escolha, a professora justificou-se referindo que estas atividades 

fazer parte do programa e que são atividades que promovem o maior conhecimento dos 

alunos sobre si próprios, contribuem para o desenvolvimento de capacidades motoras 

essenciais e, relativamente aos jogos, referiu que considera estes como sendo 

fundamentais para desenvolver condutas, expressar emoções e adquirir determinados 

valores pessoais e sociais. 

 

Dedicando-nos agora a questões mais direcionadas ao trabalho com os jogos, 

introduzimos as seguintes questões às inquiridas: 

6. Realiza jogos com as crianças/alunos? 

7. Que jogos faz? 
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8. Qual a razão da escolha desses jogos? 

No que diz respeito às primeiras questões, relacionadas com a implementação de 

jogos em geral, ambas as inquiridas responderam que costumam realizar jogos com as 

crianças/alunos. No que diz respeito à explicitação dos jogos que costumam implementar, 

a professora cooperante foi bastante sucinta, referindo apenas que costuma realizar jogos 

coletivos com as crianças, com e sem bola e referiu que escolhe estes jogos pois são jogos 

que visam o conhecimento do corpo, assim como o desenvolvimento de ações motoras 

básicas e ainda o facto de ser necessário os alunos conhecerem e cumprirem regras para 

que, neste caso em concreto, os objetivos dos jogos sejam atingidos. No caso da 

educadora cooperante, esta foi mais específica, referindo que realiza diversos tipos de 

jogos, tais como jogos tradicionais ou com exploração de materiais, em pequeno ou 

grande grupo, especificando ainda alguns dos diferentes materiais que costuma utilizar. 

Explicando a escolha dos jogos que costuma implementar com as crianças, refere que esta 

escolha é feita tendo em conta a disponibilidade de espaço e do material, assim com o 

estado de espírito e disponibilidade do grupo e ainda tendo em conta o tema que está a 

ser tratado em contexto de sala de aula. 

 

Após as questões relacionadas com o trabalho de jogos, iremos agora analisar as 

questões aplicadas à educadora e professora que estão relacionadas com os Jogos 

Tradicionais, sendo este um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento do 

presente trabalho: 

9. Considera importante a implementação de jogos tradicionais em contextos 

educacionais? 

10. Porquê? 

Relativamente à questão 9, ambas as inquiridas responderam que consideram 

importante a implementação de jogos tradicionais em contextos educacionais, ao qual a 

educadora cooperante justificou a sua resposta referindo que considera estes como sendo 

um dado cultural, pois é algo que faz perdurar a nossa cultura, considerando que é 

importante passar às crianças algo que faça parte da tradição de quem trabalha com eles, 

assim como considera que este tipo de atividades remontam à sua infância, fazendo com 

que tenha um empenho diferente na implementação da atividade assim como, ao mesmo 
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tempo, disfruta da atividade ao recordar a sua infância dando também outra alegria ao 

trabalho que está a realizar com o seu grupo. A professora cooperante foi mais breve na 

sua resposta, referindo que este tipo de jogos incentivam os alunos a jogar e a brincar, 

para além de fazer perpetuar tradições. 

 

Depois de realizarmos a análise das respostas dadas pelas inquiridas às questões 

relacionadas com os Jogos Tradicionais, iremos analisar as respostas obtidas às questões 

relacionadas com a aderência e a preferência das atividades por parte das crianças/alunos: 

11. As crianças/alunos aderem às atividades realizadas? 

12. De que atividades parecem gostar mais? 

13. Como conclui quais são as atividades preferidas pelas crianças/alunos? 

Ambas as inquiridas referiram que sim, que as crianças/alunos aderem bastante às 

atividades realizadas, sendo que a educadora cooperante se alongou mais um pouco na 

resposta a esta questão, referindo que as crianças normalmente aderem pois é uma área 

que as crianças gostam bastante, envolvendo movimento, corrida e agitação, sendo um 

tipo de atividades em que se podem sentir mais livres, descarregando as suas energias. 

Às questões 12 e 13, a professora cooperante também não se alongou, referindo 

que de uma maneira geral os seus alunos aderem aos jogos implementados com 

entusiasmo e que percebe quais as suas atividades preferidas quando os alunos solicitam 

a realizam de determinado jogo novamente ou quando o fazem novamente de forma 

autónoma, realizando-o com entusiasmo, e através da realização da avaliação no fim da 

atividade. No caso da educadora cooperante, a mesma referiu que as crianças parecem 

gostar mais de atividades que impliquem movimento e jogos de competição, tendo em 

conta que vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva e que isso se reflete nas 

nossas crianças, sendo que estas preferem jogos de competição a jogos de solidariedade 

onde se promova a entreajuda, sendo que retira estas conclusões através da observação 

da aderência das crianças à medida que realiza a atividade, referindo ainda que não possui 

nenhum tipo de tabelas de registos. 
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Nas perguntas que iremos analisar de seguida, direcionamo-nos mais para a parte 

prática que implementámos com ambos os grupos, tentando verificar quais as mudanças 

que as inquiridas verificaram nos grupos após a nossa intervenção: 

14.  Verificou algumas mudanças nas crianças/alunos após a realização das 

atividades de jogos tradicionais que implementei ao longo da minha prática 

profissional? 

15. Quais as mudanças verificadas? 

16. Considera que as crianças/alunos aderiram aos jogos tradicionais 

implementados? 

17. Porquê? 

À pergunta 14, ambas as inquiridas responderam afirmativamente, sendo que, na 

indicação das mudanças verificadas, ambas referiram que as crianças dos seus grupos 

solicitaram ou realizaram autonomamente de novo alguns dos jogos implementados, 

sendo que a professora cooperante indicou também que os seus alunos começaram a 

relacionar mais uns com os outros nos intervalos, brincando e jogando mais em grupo, 

repetindo muitas das vezes o Jogo Tradicional do “Macaquinho do Chinês” que foi um 

dos jogos implementados na nossa prática. 

Ambas as inquiridas consideraram que as crianças dos seus grupos aderiram bem 

aos Jogos Tradicionais que foram implementados no contexto da prática. A educadora 

cooperante justificou a sua afirmação referindo que as suas crianças aderiram pois eram 

bastante curiosas e interessadas, estando assim sempre disponíveis para a descoberta e 

exploração de novos assuntos, que neste caso foram os Jogos Tradicionais. Por sua vez, 

a professora cooperante justificou-se referindo que verificou que os seus alunos tinham 

gostado das atividades implementadas pois, durante a implementação das atividades, 

mostraram muita satisfação e, após a implementação das mesmas, voltaram a realizar 

alguns jogos de forma autónoma. 

 

Por último, pretendemos analisar as perspetivas das inquiridas sobre os Jogos 

Tradicionais como promotores de Sociabilidade, sendo que para isso incluímos as 

questões que iremos analisar de seguida: 
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18. Considera que os jogos tradicionais promovem o desenvolvimento de 

sociabilidade entre as crianças/alunos? 

19. Porquê? 

20.  Considera que uma boa relação entre as crianças/alunos no contexto de jogo 

tem repercussões ao nível do comportamento em sala de aula? 

21. Em caso afirmativo, especifique que comportamentos se alteram. 

Relativamente a estas questões, ambas as inquiridas começaram por responder 

positivamente à questão 18, sendo que a educadora cooperante justificou a sua resposta 

referindo alguns aspetos que podem contribuir para o desenvolvimento da sociabilidade 

entre as crianças, como jogos de grande grupo, onde todos têm que participar e trabalhar 

em grupo e também no caso dos jogos a pares, onde há o trabalho e relacionamento a 

pares, referindo que esse aspeto também é importante no desenvolvimento da 

sociabilidade. A professora cooperante foi mais sucinta na sua resposta, referindo que os 

Jogos Tradicionais promovem valores de amizade, solidariedade, espírito de equipa, entre 

outros, sendo que estes valores são importantes no que diz respeito ao desenvolvimento 

da sociabilidade. 

Ambas as inquiridas consideraram que a relação entre crianças em contexto de 

jogo tem repercussões no comportamento em sala de aula. No caso da educadora 

cooperante, esta considerou que tem repercussões devido ao aspeto social dos jogos, 

formação de equipas, tendo de trabalhar e respeitar regras em conjunto e também porque, 

ao realizarem este tipo de jogos, também se vão acentuando mais ou menos amizades, 

tendo em conta a afinidade que as crianças tendo umas com as outras. Completa a sua 

resposta referindo que, devido à sociedade cada vez mais competitiva, como já tinha 

referido numa outra resposta a esta entrevista, a grande maioria das crianças não sabe 

aceitar um não, chegando muitas vezes a tornarem-se agressivos, sendo que as outras 

vertentes referidas anteriormente não são tão acentuadas. 

Por sua vez, a professora cooperante referiu que, através dos Jogos Tradicionais, 

se acentuam atitudes de entreajuda entre pares, o respeito pelo próximo e atitudes de 

solidariedade, sendo que estes aspetos são benéficos e têm repercussões na vida das 

crianças, incluindo no seu comportamento em contexto de sala de aula. 
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Conclusões e Recomendações 

Neste último capítulo do presente relatório, iremos focar-nos em sistematizar os 

resultados obtidos no Capítulo III, assim como estabelecer relação entre estes mesmos 

resultados e os objetivos estipulados para o desenvolvimento deste trabalho. 

Este trabalho permitiu-nos aprofundar os conhecimentos sobre os jogos, mais 

concretamente sobre os Jogos Tradicionais, assim como estabelecer e clarificar a ligação 

que estes têm com os aspetos ligados ao desenvolvimento da sociabilidade entre as 

crianças, de forma mais específica. 

Para além da revisão bibliográfica, que foi bastante importante para o 

desenvolvimento do trabalho na prática de forma contextualizada. O trabalho 

desenvolvido com a educadora e a professora também foi bastante importante para nos 

levar a bom porto no desenvolvimento deste estudo pois, através do contacto com o 

pessoal docente e não docente das instituições onde desenvolvemos a prática, podemos 

retirar bastantes aprendizagens que se tornaram muito importantes para a melhoria da 

nossa intervenção, adotando assim práticas de tipo cooperativo entre nós e as docentes de 

ambas as instituições, quer nas atividades relacionadas com o trabalho dos Jogos 

Tradicionais, quer relacionadas com outro tipo de temas que tivemos que desenvolver ao 

longo de toda a Prática Pedagógica. 

Tal como referido por Freire (1982), citado por Azedo (2018, p. 77), “os 

profissionais docentes são um dos maiores modelos referenciais para as crianças, tendo o 

poder, que muitas vezes desconhecem, de ser a peça chave para que a educação seja 

abundante em bons comportamentos e em aprendizagens de sucesso (do ponto de vista 

académico e social), ou seja, para que estejamos perante uma educação de qualidade”. 

Posto isto, percebemos também que o trabalho desenvolvido tornou-se importante 

também para enaltecermos o papel fundamental que os docentes têm na vida dos seus 

educandos, pois permitiu-nos perceber, para além de muitas outras coisas, que todas as 

nossas ações, comportamentos, palavras ou gestos têm influência na vida das crianças 

com as quais estamos a trabalhar, na medida em que somos o seu exemplo e que as 

mesmas irão de alguma maneira reproduzir os comportamentos que observam ao longo 

do nosso trabalho, por isso é importante termos cuidado com tudo o que fazemos ou 

dizemos perante elas. Também retirámos diversas aprendizagens neste sentido ao 

observarmos o trabalho das docentes cooperante e ao desenvolvermos este trabalho com 
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as mesmas, sendo alvo de variadas correções por parte destas a fim de melhorarmos o 

nosso trabalho, de forma a desenvolvermos uma educação de qualidade, como referido 

anteriormente na citação de Azedo (2018). 

Através dos questionários implementados às crianças/alunos observados em 

ambos os grupos, percebemos que estes apreciaram bastante as atividades implementadas, 

envolvendo os Jogos Tradicionais pois, de maneira geral, mostraram-se bastante 

interessados e motivados aquando a realização de cada um dos jogos. Percebemos 

também que estas são atividades muito queridas por parte das crianças, através das 

apreciações partilhadas connosco e ao longo da implementação dos questionários, pois, a 

grande maioria, sendo que poucas foram as crianças que referiram que não tinham 

gostado de alguma das atividades implementadas. 

Queremos realçar algumas respostas que as crianças referiram ao justificar o seu 

grau de satisfação, tais como “Consegue jogar com os amigos” e “Consegue jogar em 

equipa e em qualquer contexto”, porque, para o desenvolvimento de aspetos relacionados 

com a sociabilidade, é importante o contacto que as crianças têm com a sociedade que as 

rodeia, de forma a desenvolver laços com outras crianças, enaltecendo aspetos de 

solidariedade umas com as outras e desenvolvendo o trabalho do respeito pelo outro e 

pelas regras impostas pois, para se viver em sociedade é importante haver respeito pelos 

que nos rodeiam, gostando mais ou menos desses indivíduos, assim como existir respeito 

pelas regras de convivência na sociedade onde vivem. 

As respostas referidas acima, dadas pelas crianças nos questionários, levam-nos a 

entender que os Jogos Tradicionais efetivamente constituem um bom meio para o trabalho 

e desenvolvimento da sociabilidade entre indivíduos pertencentes a uma mesma 

sociedade, pois, enquanto desenvolvem essas atividades em equipa estão a aprofundar 

laços afetivos e de socialização com os restantes indivíduos da equipa, respeitando as 

regras impostas para que o jogo decorra da melhor maneira. Tal como na vida em 

sociedade, também existem regras a respeitar e as crianças, ao perceberem que têm de 

respeitar as regras existentes nos jogos para o seu bom funcionamento, percebem que, 

para que a vida em sociedade tenha também um bom funcionamento, têm de respeitar as 

regras existentes na mesma. 

Dando seguimento a esta ideia, após a análise dos resultados obtidos aquando a 

implementação das entrevistas, conseguimos perceber que, através da implementação dos 
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Jogos Tradicionais com ambos os grupos, conseguimos trabalhar no que diz respeito ao 

desenvolvimento de algumas relações sociais entre as crianças, pois reforçámos alguns 

aspetos como a entreajuda entre os colegas, enaltecendo assim aspetos ligados à 

solidariedade, assim como o respeito pelas regras e pelos restantes participantes dos 

jogos, levando todos a participar em conjunto, grande ou pequeno grupo, remando todos 

na mesma direção para alcançarem determinado objetivo, aspetos estes reforçados nas 

entrevistas realizadas à educadora e à professora. 

No que diz respeito ao conhecimento dos Jogos Tradicionais implementados com 

as crianças, queremos dar ênfase à questão que aplicámos às crianças inquiridas onde 

pretendemos perceber com quem estas aprenderam os jogos, de modo a perceber se, 

atualmente, ainda se mantêm a tradição de passar os Jogos Tradicionais de geração em 

geração, aspeto este que se trata de uma das características mais importantes para definir 

se um determinado jogo se trata de um Jogo Tradicional ou apenas de um Jogo Popular, 

temática esta já definida e explorada anteriormente no Capítulo I deste trabalho. 

Em contexto de Pré-escolar, verificámos que, na maioria dos casos, as crianças 

aprenderam os jogos com os seus familiares, à exceção do jogo da “Corrida a Três Pés” 

onde a maioria referiu que o tinha aprendido com a estagiária, pois não o conheciam de 

antemão. Já em contexto de 1º ciclo, o panorama é um pouco diferente. Tendo em conta 

as respostas obtidas aos questionários, verificámos que as crianças se distribuíram pelas 

várias categorias, não se verificando um maior número de respostas referentes à 

“Família”, sendo que, no caso de alguns jogos, o maior número de respostas obtidas foram 

que aprenderam os respetivos jogos com a “Estagiária” ou com a “Educadora do Pré-

escolar”. 

Posto isto, e tendo em conta as respostas obtidas aos questionários, podemos 

concluir que, na atualidade, a passagem do conhecimento dos Jogos Tradicionais de 

geração em geração está-se a perder de forma cada vez mais acentuada, sendo que deveria 

acontecer o contrário para que estes conhecimentos e tradições que nos foram passados 

pelas nossas gerações anteriores continuem a perdurar e para manter ativos os Jogos 

Tradicionais na vida das próximas gerações. Se se continuarem a verificar estas quebras 

de passagem de tradições, gradualmente se irá verificar também uma espécie de 

desaparecimento de determinadas tradições, pois, para se manterem vivas as tradições, é 
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importante se efetuar essas passagens às novas gerações, caso contrário, as tradições irão 

perder-se com o passar dos anos. 

Neste sentido, e tendo em conta algumas respostas dadas pelas crianças que 

inquirimos, ao afirmarem que aprenderam alguns Jogos Tradicionais em 

“A.T.L./AEC's/Professor de Ginástica/Atividades da escola”, com a “Educadora do Pré-

escolar” ou com a “Professora Titular de Turma”, torna-se igualmente importante o 

trabalho destes conteúdos em contexto escolar, de forma a manter vivas as tradições pois, 

apesar de não se tratar de uma passagem de conhecimentos em contexto familiar, como 

deveria ser, poderá dar-se continuidade à passagem desses conhecimentos de geração em 

geração mas fora do seio familiar, em contexto escolar, passando assim essas 

aprendizagens da educadora para as crianças do seu grupo e da professora para os seus 

educandos. 

Por isso é importante que os educadores de infância e professores de 1º ciclo 

também dediquem algum tempo das suas atividades letivas a este tipo de atividades pois, 

como foi referido anteriormente no Capítulo I, estas são atividades que, inclusive em 

contexto escolar, tendem cada vez mais a ficar esquecidas, apesar de, por norma, estarem 

contempladas na carga horária dos grupos, pois acabam por ser deixadas mais de parte 

para se dar ênfase a outros temas, apesar do tema dos Jogos Tradicionais, em concreto, 

ser mencionado nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e de fazer parte 

do Programa Curricular do 1º ciclo. 

Em última análise aos questionários aplicados às crianças/alunos que observamos, 

resta-nos analisar se os inquiridos revelam hábitos no que diz respeito à prática de Jogos 

Tradicionais com alguma regularidade. 

Relativamente ao contexto de Pré-escolar, na maioria dos casos, as crianças 

referiram que costumam praticar os Jogos Tradicionais que implementámos com alguma 

regularidade, à exceção do jogo da “Corrida a Três Pés”. Contudo, o facto de a maioria 

referir que não costuma realizar este jogo referido anteriormente, poderá estar diretamente 

ligado ao facto de a maioria também só ter ficado a conhecer este quando decidimos 

implementar o mesmo numa das nossas atividades. Por sua vez, no contexto de 1º ciclo, 

na maioria dos casos verificou-se um maior número de respostas negativas, referindo que 

não costumam praticar a maioria dos Jogos Tradicionais que aplicámos. 
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Tendo em conta esta análise, podemos concluir que, indo ao encontro do que já 

foi referido, também no Capítulo I deste trabalho, nos dias que correm a maioria das 

crianças não se ocupam com este tipo de jogos, como se verificava nas passadas gerações, 

onde ocupavam os tempos livres com este tipo de atividades. Cada vez mais se está a 

perder estas tradições em contextos sociais, pois a maioria das crianças da atualidade não 

se juntam fora dos contextos escolares para realizarem este tipo de atividades. Preferem 

ocupar os seus tempos livres com outras do que com as de carácter tradicional. 

Visto que as crianças não realizam atividades juntas com muita frequência, com o 

passar do tempo iremos verificar algumas dificuldades ao nível das aprendizagens da 

componente social, como estreitar laços de afetividade uns com os outros, aprender a 

remar com os seus colegas para o mesmo objetivo, vencer o jogo no caso, assim como 

perceber que, tal como na prática dos jogos, na vida em sociedade também existem regras 

para que todos os indivíduos consigam viver em harmonia uns com os outros como 

pertencentes à mesma sociedade. 

É importante trabalharmos este tipo de atividades quer em contexto familiar quer 

em contexto escolar, assim como alertar a sociedade atual de que é importante mantermos 

vivas estas tradições e trabalhá-las junto das gerações mais novas da atualidade, retirando 

assim inúmeros benefícios das mesmas, como referido anteriormente, ao passarmos 

valores importantes da componente social através da prática destes mesmos jogos. 

No que se refere à frequência com que se realiza educação física, verificámos que 

apenas têm disponível 1h por semana para a concretizar sendo que, por isso, concluímos 

que não possuem muito tempo para implementar atividades relacionados com os Jogos 

Tradicionais em contexto escolar, pois seriam implementadas neste espaço. Como a 

professora cooperante também refere, as horas contempladas para as expressões são 

poucas, pois têm menos horas na carga horária semanal atribuídas às expressões que o 

realmente necessário, acabando assim por dedicar menos tempo a uma das expressões o 

que terá consequências também ao nível da implementação deste tipo de atividades. 

Infelizmente, verifica-se que cada vez mais existem situações assim, onde existe 

pouco tempo dedicado ao trabalho das expressões, sendo substituídas por outras 

competências, o que acaba por não facilitar o trabalho dos professores mesmo que 

pretendam desenvolver atividades no âmbito das expressões, como por exemplo os Jogos 

Tradicionais. 
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Ambas as docentes referiram que costumam realizar alguns jogos com as crianças, 

o que se tornou positivo para o nosso trabalho pois acabamos por dar continuidade, em 

parte, ao trabalho que estas já realizavam, facilitando assim a nossa intervenção pois 

realizámos atividades que, mesmo variando um pouco, as crianças/alunos já estariam 

habituadas a realizar. 

Este aspeto vai ao encontro do que referirmos anteriormente onde enaltecemos a 

importância de os docentes dedicarem algum tempo à implementação de jogos, inclusive 

Jogos Tradicionais, para dar continuidade à vivência deste tipo de tradições, pois 

verificámos este princípio em ambos os casos, sendo que a educadora referiu 

especificamente que costuma realizar jogos tradicionais com o seu grupo. 

Contudo, no seguimento desta ideia, ambas as docentes referiram que consideram 

importante a implementação de jogos tradicionais em contextos educacionais, sendo que 

se justificaram referindo que estes jogos incentivam os alunos a jogarem e brincarem uns 

com os outros, fazendo perdurar a nossa cultura e as nossas tradições, onde a educadora 

referiu inclusivamente que considera importante passar às crianças aspetos que façam 

parte da tradição de quem trabalha com eles. 

Voltando-nos agora para questões mais ligadas à nossa intervenção, ambas as 

inquiridas referiram que verificaram mudanças após a nossa intervenção, referindo que 

os alunos começaram a relacionar-se mais uns com os outros, realizando mais atividades 

em grupo e solicitando para repetir algumas das atividades que realizámos durante a nossa 

intervenção. 

Este aspeto é importante na medida em que verificámos que a nossa intervenção 

junto dos grupos foi bem sucedida, pois conseguimos trabalhar com os mesmos 

desenvolvendo competências a nível social através da implementação dos Jogos 

Tradicionais, fazendo com que algumas crianças se começassem a relacionar mais nos 

seus intervalos e tempos livres, aspeto este muito importante para o presente estudo, tendo 

em conta que a questão de partida estava relacionado com o facto dos Jogos Tradicionais 

poderem ser utilizados como promotores de competências socias. 

Através desta resposta à entrevista e fazendo a análise do último ponto das 

entrevistas aplicadas, podemos concluir com firmeza que os Jogos Tradicionais podem 

ser vistos como promotores de Sociabilidade, sendo que ambas as inquiridas concordam 

com esta nossa última afirmação, justificando a sua resposta referindo que estes 
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contribuem na promoção de valores importante para a vida em sociedade, como valores 

de amizade, solidariedade, espírito de equipa e, inclusive nos jogos em grande grupo ou 

a pares, tem que existir trabalho e relacionamento entre os grupos e todos têm que 

participar e trabalhar juntamente para chegar a bom porto, considerando este um aspeto 

importante para o desenvolvimento da sociabilidade. 

Ambas referem estes aspetos como influenciadores do comportamento das 

crianças/alunos em contexto de sala de aula. Foi referido que através destes jogos as 

crianças aprendem a trabalhar em conjunto, respeitando regras, ajudando-se uns aos 

outros, respeitando o próximo e revelando atitudes de solidariedade. Estes aspetos foram 

considerados como benéficos pois têm repercussões na vida das crianças e, visto que a 

vida delas passa também pelo contexto de sala de aula, estes comportamentos são 

automaticamente transportados para o contexto de sala de aula fazendo assim também 

com que todos convivam em harmonia, contribuindo para o sucesso uns dos outros, em 

lugar de estarem em constante competição como é tão característico na sociedade atual, 

tal como referido pela educadora na entrevista que aplicámos à mesma. 

 

Limitações do estudo 

Esta investigação apresenta algumas limitações pois, tendo em conta que apenas 

analisámos dois grupos, um de Pré-escolar e outro de 1º Ciclo, tendo na totalidade 

inquirido apenas 42 crianças e 2 docentes, a educadora do grupo de pré-escolar e a 

professora de 1º ciclo, apesar dos dados serem válidos, apenas correspondem à realidade 

de dois grupos/turmas, por isso, não podemos generalizar as conclusões retiradas do 

presente estudo a toda a sociedade. 

Devido à pouca experiência, a obtenção de dados poderá ter sido condicionada, 

pois não captámos momentos fotográficos para comprovar algumas das afirmações do 

presente trabalho, assim como, apesar de termos observado diretamente os grupos ao 

longo da prática de cada um dos Jogos Tradicionais, não resumimos as observações em 

Grelhas de Comportamentos e Atitudes, nem realizámos Notas de Campo mais 

específicas, sendo estes dois aspetos que poderemos melhorar no futuro. 
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Recomendações e perspetivas futuras 

Relativamente a algumas recomendações e perspetivas futuras, gostaríamos de 

deixar algumas propostas que considerámos importantes na realização de atividades com 

Jogos Tradicionais: 

 Continuar a proporcionar o desenvolvimento de atividades envolvendo 

Jogos Tradicionais em contexto escolar, incluindo-as nas suas atividades 

com maior frequência, de modo a manter vivas as tradições, assim como 

preparando as crianças/alunos para a vida em sociedade, continuando as 

aprendizagens que as mesmas adquirem no seu seio familiar desde o 

momento do seu nascimento; 

 Sensibilizar as famílias a realizarem Jogos Tradicionais com os seus filhos, 

de modo a continuarem a transmissão desse conhecimento, mantendo 

vivas as tradições assim como continuar a enaltecer uma das características 

deste tipo de jogos, que é a passagem deste conhecimento de geração em 

geração; 

 Acompanhar pontualmente as crianças nos seus recreios, incentivando à 

prática de Jogos Tradicionais nos seus intervalos de forma a incentivar as 

crianças a olharem para os Jogos Tradicionais como uma possível 

ocupação de tempos livres, levando-as a interagir com outras crianças mais 

frequentemente, desenvolvendo assim aspetos que serão importantes 

transportar para a sua vida futura enquanto membros de uma mesma 

sociedade. 

Os Jogos Tradicionais podem ser trabalhados com as crianças para desenvolverem 

variados tipos de trabalho, para além de se passar os conhecimentos de geração em 

geração, em contexto escolar, mantendo viva esta tradição. Um dos aspetos que 

pretendíamos analisar também neste estudo, mas para o qual já não houve o tempo 

necessário para o fazer, era em que medida os Jogos Tradicionais também podem 

influenciar ou ajudar no desenvolvimento de determinadas habilidades, como por 

exemplo algumas habilidades motoras. Posto isto, a questão que gostaríamos de deixar 

em aberto para futuras investigações é a seguinte: “De que forma os Jogos Tradicionais 

contribuem para o desenvolvimento das habilidades motoras em contexto escolar?” 
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Anexo 1 

 

Figura 16 - Jogo da Macaca (Pereira, 2006, p. 10) 
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Anexo 2 

 

Figura 17 - Jogo do Rei Manda (Pereira, 2006, p. 53) 
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Anexo 3 

 

Figura 18 - Jogo da Corrida a Três Pés (Pereira, 2006, p. 28) 
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Anexo 4 

 

Figura 19 - Jogo do Macaquinho do Chinês (Pereira, 2006, p. 12) 
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Anexo 5 

 

Figura 20 - Jogo da Barra do Lenço (Pereira, 2006, p. 50) 
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Figura 21 - Jogo da Barra do Lenço (continuação) (Pereira, 2006, p. 51) 
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Anexo 6 

 

Figura 22 - Jogo da Tracção com Corda (Pereira, 2006, p. 40) 
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Anexo 7 

 

Figura 23 - Jogo da Apanhada (Pereira, 2006, p. 26) 
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Anexo 8 

 

Figura 24 - Jogo da Colher com Batata (Pereira, 2006, p. 18) 
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Apêndice 1 

Tabela 18 – Questionário Exemplo do Grau de Satisfação - Pré-escolar e 1º Ciclo 

Crianças 
Atividades Lúdicas 

“Macaca” “A Rainha 
Manda” 

“Corrida a Três 
Pés” 

“Macaquinho do 
Chinês” Justificação do grau de satisfação 

B      
B      
C      
D      
E      
F      
F      
G      

… 
 

Grau de Satisfação * (gosta +/indiferente 0/ não gosta -)  
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Apêndice 2 

Tabela 19 - Questionário Exemplo das Dificuldades Sentidas - Pré-escolar e 1º Ciclo 

Crianças 
Dificuldade? Tiveste dificuldade? No quê? 

B  
B  
C  
D  
E  
F  
F  
G  

… 
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Apêndice 3 

Tabela 20 - Questionário Exemplo do Gosto da Preferência dos Jogos - 1º Ciclo 

Gostei/não 
gostei 

“Lenço” “Tração 
à Corda” 

“Apanhada” “Colher com 
a Batata” 

“Corrida a 
Três Pés” 

“Macaquinho 
do Chinês” Gostas menos do jogo x porquê? 

A        
B        
D        
D        
E        
E        
F        
F        
I        
I        
L        

… 
 

+   -> o que gostaste mais 

-    -> o que gostaste menos 
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Apêndice 4 

Tabela 21 - Questionário Exemplo do Conhecimento de cada Jogo – Pré-escolar 

Jogo da Macaca 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  

 

Jogo da Rainha Manda 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  

 

Jogo da Corrida a Três Pés 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  
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Jogo do Macaquinho do Chinês 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  
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Apêndice 5 

Tabela 22 - Questionário Exemplo do Conhecimento de cada Jogo - 1º Ciclo 

Jogo do Lenço 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  

 

Jogo da Tração à Corda 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  

 

Jogo da Apanhada 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  
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Jogo da Colher com Batata 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  

 

Jogo da Corrida a Três Pés 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  

 

Jogo do Macaquinho do Chinês 
A…  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo?  



 

107 
 

Apêndice 6 

Entrevista 

 

22. Na sua componente letiva, realiza educação física com as crianças/alunos 
regularmente? 

______________________________________________________________________ 

 

23. Com que frequência? 

______________________________________________________________________ 

 

24. Porquê essa frequência? 

______________________________________________________________________ 

 

25. Que tipo de atividades realiza com as crianças/alunos? 

______________________________________________________________________ 

 

26. Por que razão escolheu esse tipo de atividades? 

______________________________________________________________________ 

 

27. Realiza jogos com as crianças/alunos? 

______________________________________________________________________ 

 

28. Que jogos faz? 

______________________________________________________________________ 

 

29. Qual a razão da escolha desses jogos? 

______________________________________________________________________ 
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30. Considera importante a implementação de jogos tradicionais em contextos 
educacionais? 

______________________________________________________________________ 

 

31. Porquê? 

______________________________________________________________________ 

 

32. As crianças/alunos aderem às atividades realizadas? 

______________________________________________________________________ 

 

33. De que atividades parecem gostar mais? 

______________________________________________________________________ 

 

34. Como conclui quais são as atividades preferidas pelas crianças/alunos? 

______________________________________________________________________ 

 

35.  Verificou algumas mudanças nas crianças/alunos após a realização das 
atividades de jogos tradicionais que implementei ao longo da minha prática 
profissional? 

______________________________________________________________________ 

 

36. Quais as mudanças verificadas? 

______________________________________________________________________ 

 

37. Considera que as crianças/alunos aderiram aos jogos tradicionais 
implementados? 

______________________________________________________________________ 

 

38. Porquê? 

______________________________________________________________________ 
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39. Considera que os jogos tradicionais promovem o desenvolvimento de 
sociabilidade entre as crianças/alunos? 

______________________________________________________________________ 

 

40. Porquê? 

______________________________________________________________________ 

 

41.  Considera que uma boa relação entre as crianças/alunos no contexto de jogo 
tem repercussões ao nível do comportamento em sala de aula? 

______________________________________________________________________ 

 

42. Em caso afirmativo, especifique que comportamentos se alteram. 

______________________________________________________________________ 
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Apêndice 7 

Tabela 23 - Questionário do Grau de Satisfação Preenchido - Pré-escolar 

Crianças 
Atividades Lúdicas 

“Macaca” “A Rainha 
Manda” 

“Corrida a 
Três Pés” 

“Macaquinho 
do Chinês” Justificação do grau de satisfação 

B - 0 + + Não gostou da Macaca, porque houve amigos que não fizeram bem. 
B 0 0 - + Não gostou da Corrida a Três Pés porque não conseguiu fazer bem. 
C 0 + - 0 Não gostou da Corrida a Três Pés porque teve dificuldades na 

coordenação. 
D + + + + Gostou de todos porque foram muito divertidos. 
E + + + + Gostou de todos porque considera divertido jogar com os amigos. 
F + + + + Gostou de todos porque considera que são os seus jogos preferidos. 
F + + + + Gostou de todos porque estava a brincar com os amigos. 
G + + 0 + Considera que são jogos muito divertidos. 
L + + + + Gostou porque considera que se divertiu muito com os jogos. 
L - + - + Não gostou da Macaca e da Corrida a Três Pés porque teve dificuldades 

no equilíbrio e na coordenação, respetivamente. 
M + + 0 + Na Corrida a Três não conseguiu coordenar bem. Os restantes 

considerou que são jogos bastante divertidos. 
M 

+ 0 + 0 
Os que indicou como indiferente foi porque teve algumas dificuldades 
na sua execução. Relativamente aos restantes considerou como sendo 
divertidos. 

M 0 + + + O jogo da Macaca considerou indiferente pois teve alguma dificuldade 
em se equilibrar durante o jogo. 

M + 0 + + O jogo da Rainha Manda considerou indiferente pois demonstrou 
dificuldades. Os restantes considerou como sendo jogos divertidos. 
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M 
+ + 0 0 

Os que considerou indiferentes foi porque apresentou dificuldades na 
sua execução. Os restantes gostou, pois, considera que os realizou bem, 
sem dificuldades. 

R + 0 - + Não gostou do jogo da Corrida a Três Pés, pois considera que foi 
cansativo. 

R + + + + Gostou de todos os jogos pois referiu que eram divertidos e que, por 
esse motivo, tinha gostado muito de realizar todos. 

S 
0 - + + 

Não gostou do jogo da Rainha Manda e considerou o jogo da Macaca 
como sendo indiferente pois considera que estes dois são um pouco 
cansativos. 

T + + + + Gostou de todos os jogos pois considera que são divertidos. 
 

Grau de Satisfação * (gosta +/indiferente 0/ não gosta -) 
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Apêndice 8 

Tabela 24 - Questionário das Dificuldades Sentidas Preenchido - Pré-escolar 

Crianças 
Dificuldade? Tiveste dificuldade? No quê? 

B Rainha Manda – porque não percebeu bem o jogo. 
B Macaquinho do Chinês – porque não conseguiu estar em estátua e desequilibrava-se várias vezes. 
C Corrida a Três Pés – não conseguiu coordenado com o amigo. 
D Macaquinho do Chinês – porque era difícil estar em estátua. 
E Macaca – não conseguia equilibrar; Corrida a Três Pés – porque não conseguiu coordenar com o amigo; Macaquinho do 

Chines – dificuldade em permanecer em estátua. 
F Considera que não teve dificuldades. 
F Macaca – dificuldades em equilibrar; Macaquinho do Chinês – dificuldade em permanecer em estátua. 
G Macaquinho do Chinês – considerou que é difícil permanecer em estátua. 
L Macaca – dificuldade em equilibrar. 
L Macaca – não conseguiu manter o equilíbrio; Corrida a Três Pés – dificuldade em coordenar-se com o amigo. 
M Corrida a Três – dificuldades em coordenar-se com a colega. 
M Considera que não teve dificuldades. 
M Corrida a Três Pés – dificuldade na coordenação. 
M Rainha Manda – dificuldade em fazer os passos. 
M Corrida a Três Pés – dificuldade na coordenação. 
R Corrida a Três Pés – considera que foi cansativo e por isso teve algumas dificuldades em realizar o exercício. 
R Em todos, porque não prestou atenção às explicações e por isso não compreendeu bem como se executava cada jogo. 
S Macaquinho do Chinês – considera que é difícil permanecer em estátua. 
T Macaquinho do Chinês – considera que é difícil permanecer em estátua. 
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Apêndice 9 

Tabela 25 - Questionário do Conhecimento de cada Jogo Preenchido – Pré-escolar 

Jogo da Macaca 

B  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Avó 
C  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe e Pai 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
F  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
G  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária  
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe e Pai 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão  
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Professor de Ginástica 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Primos 
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S  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão  
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 

 

Jogo da Rainha Manda 

B  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
C  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
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D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe e Pai 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
F  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
G  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
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L  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
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R  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 

 

R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai, mãe e primo 
S  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 

 

Jogo da Corrida a Três Pés 

B  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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B  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
C  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe e pai 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Avô 
F  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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G  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
R  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
R  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
S  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
T  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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Jogo do Macaquinho do Chinês 

B  
Conhecias o jogo? Sim __            Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária  
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
C  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
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F  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
G  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
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M  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Professor de ginástica 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
S  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (casa) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
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T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ (só na escola) 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
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Apêndice 10 

Tabela 26 - Questionário do Grau de Satisfação Preenchido - 1º Ciclo 

Alunos 

Atividades Lúdicas 
“Lenço” “Tração 

com 
Corda” 

“Apanhada” “Colher 
com a 
Batata” 

“Corrida 
a Três 
Pés” 

“Macaquinho 
do Chinês” Justificação do grau de satisfação 

A 

+ 0 + 0 + + 

Os que considerou indiferentes são os que considera 
mais difíceis. O restante classificou como gostou, pois, 
considera que é uma forma de fazer exercício físico 
enquanto brinca. 

B 

- - + + - + 

Os que não gostou foi porque apresentou dificuldades 
na sua realização. Os que considerou que gostou 
justificou como sendo uma forma de jogar em equipa 
com os seus amigos. 

D 
+ + + 0 + + 

O jogo da Colher com Batata considerou indiferente 
pois achou complicado. Os restantes considerou como 
sendo jogos bastante divertidos. 

D + + + + + + Gostou de todos pois considerou como sendo jogos 
bastante divertidos. 

E + + + + + + Gostou de todos pois considerou como sendo jogos 
bastante divertidos. 

E 

+ - + + + 0 

O jogo da Tração com Corda não gostou pois 
considerou um jogo um pouco difícil. O Macaquinho 
do Chinês considerou indiferente pois referiu que 
nunca tinha conseguido ganhar na participação do 
mesmo. Os restantes considerou como sendo jogos 
divertidos. 
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F 
+ 0 + 0 0 + 

Os jogos que classificou como indiferentes referiu que 
tinha considerado os jogos cansativos. Os restantes 
considerou serem jogos divertidos. 

F + * * + * + Os três jogos que realizou considerou como sendo 
jogos divertidos. 

I + * * + * + Os três jogos que realizou considerou como sendo 
jogos bastante divertidos. 

I 

+ + + 0 + + 

No jogo da Colher com Batata teve dificuldades, daí 
classificar como indiferente. Relativamente aos 
restantes, referiu que gostava de realizar jogos 
tradicionais. 

L 

- + + + + - 

Os que classificou como não tendo gostado justificou 
como tendo tido algumas dificuldades na sua 
execução. Os restantes classificou como tendo gostado 
pois referiu que são jogos que dá para jogar em equipa, 
com os seus amigos, e fora da escola. 

L 

0 * * + * - 

O jogo do Macaquinho do Chinês, classificou como 
não tendo gostado pois considerou como sendo um 
jogo difícil. O jogo do Lenço considerou indiferente 
referindo que considera um jogo um pouco confuso. O 
jogo da Colher com a Batata classificou como tendo 
gostado pois considera como sendo um jogo divertido. 

L 

0 + 0 + + + 

Relativamente ao jogo do Lenço e da Apanhada, 
considerou indiferente referindo que são jogos 
cansativos. Relativamente aos restantes classificou 
como tendo gostado pois são jogos mais calmos. 

M 

+ + 0 + + + 

Classificou como não gostou no jogo da Apanhada 
referindo que não gosta de correr, sendo este um jogo 
cansativo. Os restantes classificou como tendo gostado 
pois gosta de praticar Jogos Tradicionais. 
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M 

- + + + + + 

Classificou o jogo do Lenço como não tendo gostado 
pois considerou que tinha havido muita confusão no 
mesmo. Os restantes considerou como sendo jogos 
bastante divertidos. 

M 

+ 0 + + + + 

Não gostou do jogo da Tração com Corda pois 
considerou que não tinha conseguido puxar a corda 
com muita força. Os restantes classificou como tendo 
gostado pois considerou que eram jogos divertidos. 

M 

+ + + 0 + + 

Considerou o jogo da Colher com Batata como sendo 
indiferente pois, devido às condições climatéricas, teve 
alguma dificuldade em aguentar a bola de papel 
construída para o efeito na sua colher. Os restantes 
classificou como tendo gostado pois considerou que 
eram jogos bastante divertidos. 

P + + + + + + Classificou como tendo gostado de todos os jogos pois 
considerou que são jogos divertidos. 

R + + + + + + Classificou como tendo gostado de todos os jogos pois 
considerou que são jogos bastante divertidos. 

T + + + + + + Classificou como tendo gostado de todos os jogos pois 
considerou que são jogos divertidos. 

T + + + + + + Classificou como tendo gostado de todos os jogos pois 
considerou que são jogos divertidos. 

T + * * + * + Classificou como tendo gostado de todos os jogos pois 
considerou que são jogos bastante divertidos. 

 

Grau de Satisfação * (gosta +/indiferente 0/ não gosta -) 

* não estiveram presentes na atividade  
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Apêndice 11 

Tabela 27 - Questionário das Dificuldades Sentidas Preenchido - 1º Ciclo 

Alunos 
Dificuldade? Tiveste dificuldade? No quê? 

A Colher com a Batata – devido às condições climatéricas, teve dificuldades em segurar a bola construída para o efeito na colher. 
B Corrida a Três Pés – dificuldades na coordenação com o colega. 
D Colher com a Batata – devido às condições climatéricas, teve dificuldades em segurar a bola construída para o efeito na colher. 
D Considera que não teve dificuldades. 
E Considera que não teve dificuldades. 
E Considera que não teve dificuldades. 
F Tração com Corda – logo ao início do jogo apresentou dificuldades em puxar a corda. 
F Considera que não teve dificuldades. 
I Considera que não teve dificuldades. 
I Considera que não teve dificuldades. 
L Lenço – considerou que os colegas corriam mais rápido e, por isso, nunca conseguiu chegar ao lenço a tempo de o apanhar. 
L Considera que não teve dificuldades. 
L Tração com Corda – apresentou dificuldades em puxar a corda e considerou que esta magoava nas mãos. 
M Tração com Corda – apresentou dificuldades em puxar a corda; Apanhada – apresentou cansaço, daí ter tido dificuldades. 
M Lenço – considerou que os colegas se colocavam à sua frente, daí ter tido dificuldades em conseguir apanhar o lenço. 
M Tração com Corda – apresentou dificuldades em puxar a corda. 
M Considera que não teve dificuldades. 
P Considera que não teve dificuldades. 
R Considera que não teve dificuldades. 
T Considera que não teve dificuldades. 
T Considera que não teve dificuldades. 
T Considera que não teve dificuldades. 
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Apêndice 12 

Tabela 28 - Questionário da Preferência dos Jogos - 1º Ciclo 

Gostei/não 
gostei 

“Lenço” “Tração 
com 
Corda” 

“Apanhada” “Colher 
com a 
Batata” 

“Corrida 
a Três 
Pés” 

“Macaquinho 
do Chinês” Gostas menos do jogo x porquê? 

A +   -   Colher com a Batata - considerou difícil 
B     - + Corrida a Três Pés - considerou difícil 
D +   -   Colher com a Batata – considerou difícil manter a 

bola na colher 
D  +    - Macaquinho do Chinês – porque não ganhou o jogo 
E - +     Lenço – considerou cansativo 
E  -   +  Tração com Corda – considerou que era preciso 

ter/fazer muita força e, como não conseguiu fazer 
muita força, teve dificuldade 

F  +   -  Corrida a Três Pés – considerou aborrecido 
F +     - Macaquinho do Chinês – porque joga demasiadas 

vezes, então estava cansado de realizar este jogo 
I    -  + Colher com a Batata – considerou difícil 
I  +  -   Colher com a Batata – considerou aborrecido 
L     + - Macaquinho do Chinês – considerou que os colegas 

tinham feito bastante “batota” na realização do jogo 
L    +  - Macaquinho do Chinês – considerou difícil 
L  -   +  Tração com Corda – considerou que a corda 

magoava bastante as mãos 
M   -  +  Apanhada – porque não gosta de correr e considerou 

o jogo cansativo 
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M - +     Lenço – considerou que houve alguma confusão 
entre os colegas durante a realização do jogo 

M + -     Tração com Corda – considerou que a corda 
magoava um pouco as mãos 

M  +   -  Corrida a Três Pés – considerou difícil 
P  +   -  Corrida a Três Pés – considerou que se enganava 

bastante no mesmo, devido à dificuldade em 
coordenar-se com o colega 

R     + - Macaquinho do Chinês – considerou cansativo 
T     + - Macaquinho do Chinês – porque não conseguiu 

ganhar e estar no papel de “Macaquinho” 
T   -  +  Apanhada – assumiu que não gostou, pois, os 

colegas não se dirigiam a ele para o apanhar 
T +   -   Colher com Batata – assumiu que não gostou do 

jogo porque, no dia em que realizámos o jogo estava 
algum vento e, por isso, o jogo não lhe correu bem 

 

+   -> o que gostaste mais 

-    -> o que gostaste menos 
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Apêndice 13 

Tabela 29 - Questionário do Conhecimento de cada Jogo Preenchido – 1º Ciclo  
Jogo da Lenço 

A  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
B  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___  
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
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E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Professora titular da turma 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Tia 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Professora titular da turma 
I  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Pais 
I  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Professora titular da turma 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 

 



 

135 
 

L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Primas 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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P  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Professora titular da turma 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Professora titular da turma 
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Jogo da Tração com Corda 

A  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas de TV 
B  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da Escola 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? AEC’s/professor de ginástica 
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F  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
F  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
I  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
I  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
L  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
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L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Professor de ginástica 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Tia 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
P  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
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R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas na TV 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 

 

Jogo da Apanhada 

A  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
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Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Prima 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
E  
Conhecias o jogo?  Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
F  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
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I  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
I  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
L  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Primo 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
P  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 

 

Jogo da Colher com a Batata 

A  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Professora titular da turma 
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Irmãos 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
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Com quem aprendeste o jogo? AEC’s 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas de TV 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Primo 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
I  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Pais 
I  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas de TV 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
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M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas na TV 
P  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe e pai 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas na TV 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas na TV 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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Jogo da Corrida a Três Pés 

A  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? A.T.L. 
D  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
E  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 



 

149 
 

F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Tio 
F  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
I  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
I  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
L  
Conhecias o jogo? Sim ___          Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___          Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
L  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
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L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Pai 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
M  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
P  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? A.T.L. 
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R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Através de programas na TV 
T  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 
T  
Conhecias o jogo? 

Não realizou o jogo Costumas praticar o jogo? 
Com quem aprendeste o jogo? 
T  
Conhecias o jogo? Sim ___           Não X 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Estagiária 

 

Jogo do Macaquinho do Chinês 

A  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Professor de ginástica 
B  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
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Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
D  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___  
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Irmão 
E  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Mãe 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
F  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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I  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
I  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
L  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Irmã 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Prima 
M  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
P  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Atividades da escola 
R  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim ___           Não X 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
T  
Conhecias o jogo? Sim _X            Não ___ 
Costumas praticar o jogo? Sim _X            Não ___ 
Com quem aprendeste o jogo? Educadora do pré-escolar 
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Apêndice 14 

Entrevista Educadora Cooperante 

1. Na sua componente letiva, realiza educação física com as 

crianças/alunos regularmente? 

Sim. 

 

2. Com que frequência? 

Uma vez por semana, quarta-feira. 

 

3. Porquê essa frequência? 

Porque têm uma planificação conjunta de forma a articular os horários das 6 salas 

e também para articular espaços e materiais, por isso, foi atribuído um dia a cada sala para 

desenvolver a sua atividade de educação física. 

 

4. Que tipo de atividades realiza com as crianças/alunos? 

Normalmente começava com aquecimento cardiovascular, mobilização articular. 

Depois do aquecimento, realizava uma atividade mais agitada/ativa, normalmente à base 

de jogos de grupos (em pequeno ou grande grupo), jogos de exploração de diferentes 

materiais ou ainda diferentes percursos gímnicos. Para terminar a atividade realizava um 

exercício de relaxamento. 

 

5. Por que razão escolheu esse tipo de atividades? 

Para além da estrutura da aula, normalmente as atividades são escolhidas tendo 

em conta o tema que está a ser tratado em contexto de sala de aula. Poderão ser escolhidas 

também tendo em conta o estado de espírito da educadora, o estado anímico do grupo 

(mais ou menos agitado, logo seriam escolhidas atividades mais ou menos dinâmica), 

contundo, tentando sempre que as atividades estejam relacionadas com o tema que se está 

a tratar na sala, fazendo assim com que as atividades estejam contextualizadas. 

 

6. Realiza jogos com as crianças/alunos? 

Sim. 
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7. Que jogos faz? 

Jogos de pequeno ou grande grupo, jogos tradicionais, jogos com exploração de 

materiais (arcos, bolas, percursos gímnicos, jogos de faz de conta – por exemplo travessia 

de um lago, sobre uma corda, onde havia jacarés e não podiam “cair” de cima da corda). 

 

8. Qual a razão da escolha desses jogos? 

Os jogos a implementar são escolhidos consoante a disponibilidade de espaço, 

material, dependendo também do estado de espírito e disponibilidade do grupo em si e 

com o que se está a tratar na sala, como referido anteriormente. Dá-se continuidade na 

atividade física do tema que se está a tratar na sala, daí os jogos de faz de conta. Por 

exemplo, se estiver a falar de aspetos relacionados com água decide implementar o jogo 

da rede e dos peixinhos. 

 

9. Considera importante a implementação de jogos tradicionais em 

contextos educacionais? 

Sim. 

 

10. Porquê? 

Porque são um dado cultural, é algo que faz perdurar a nossa cultura. Também nos 

transporta à nossa infância e dá-nos outro empenho e desfrutamos também nós próprias 

da atividade ao recordarmos a nossa infância, dando assim outra alegria ao trabalho que 

se está a realizar. É importante passar algo que é nosso, tradição. 

 

11. As crianças/alunos aderem às atividades realizadas? 

Normalmente aderem, pois gostam de tudo o que tenha a ver com movimento, 

corrida, agitação. Regra geral é uma área que as crianças gostam muito, pois podem estar 

mais livres e descarregar também as suas energias. Primeiramente existe uma parte de 

atividade orientada, mas depois há uma outra parte sem orientação (brincadeira mais 

livre). Há sempre um momento para explorarem à vontade o espaço e os materiais, ou no 

início ou no fim da atividade orientada (regra geral no fim). 

 

12. De que atividades parecem gostar mais? 

Tudo que implique movimento e, atualmente, também gostam muito de jogos de 

competição, pois, tendo em conta a sociedade atual, que se mostra cada vez mais 
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competitiva, as crianças aderem muitos mais a jogos competitivos do que a jogos 

solidários, onde se promove a entreajuda. 

 

13. Como conclui quais são as atividades preferidas pelas 

crianças/alunos? 

Através da observação e da aderência das crianças à atividade quando as estão a 

realizar. Não possui qualquer tipo tabelas de registo. 

 

14.  Verificou algumas mudanças nas crianças/alunos após a realização 

das atividades de jogos tradicionais que implementei ao longo da minha prática 

profissional? 

Sim. 

 

15. Quais as mudanças verificadas? 

Não foram muitos jogos, pois não houve oportunidade para mais, mas foram jogos 

que suscitarão interesse nas crianças para repetir esses jogos. As crianças pediram para 

repetir os jogos que foram implementados. 

 

16. Considera que as crianças/alunos aderiram aos jogos tradicionais 

implementados? 

Aderiram. 

 

17. Porquê? 

Nalguns casos porque era novidade, e o grupo em si era dinâmico, sendo que todas 

as crianças eram bastante curiosas e interessadas, mostrando-se sempre disponíveis para 

a descoberta e exploração. 

 

18. Considera que os jogos tradicionais promovem o desenvolvimento de 

sociabilidade entre as crianças/alunos? 

Sim. 

 

19. Porquê? 

Porque se for um jogo de grande grupo, roda, tem tudo a ver com a parte social, 

têm de trabalhar em grupo, todos a participar, todos a contribuir para o mesmo, todos a 
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fazer os mesmos gestos. Se for um jogo onde tenham de fazer escolhas, notamos as 

preferências das crianças. No caso dos jogos feitos a pares, lengalengas, também se 

promove o desenvolvimento de sociabilidade porque há o relacionamento a pares e é 

importante esse trabalho. Mesmo nos jogos tradicionais, desenvolve-se esse trabalho. 

 

20.  Considera que uma boa relação entre as crianças/alunos no contexto 

de jogo tem repercussões ao nível do comportamento em sala de aula? 

Sim. 

 

21. Em caso afirmativo, especifique que comportamentos se alteram. 

Pelo aspeto social, formação de equipa, trabalhar e respeitar regras em conjunto, 

acentuar mais ou menos amizades consoante a afinidade que têm uns com os outros. 

Atualmente põem mais a tónica no aspeto competitivo, o que faz com que a outra vertente 

não seja tão acentuada, não sabendo aceitar o não e, muitas das vezes chegam mesmo a 

tornarem-se agressivos. 
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Apêndice 15 

Entrevista Professora Cooperante 

1. Na sua componente letiva, realiza educação física com as 

crianças/alunos regularmente? 

Sim, procuro fazê-lo com regularidade. 

 

2. Com que frequência? 

Uma hora, semanalmente. 

 

3. Porquê essa frequência? 

Devido à distribuição da carga horária. No entanto, no horário estão contempladas 

3 horas para Expressões, apesar destas serem 4, por isso, há sempre uma que é 

contemplada com menos tempo. 

 

4. Que tipo de atividades realiza com as crianças/alunos? 

Principalmente, atividades de perícia e manipulação, deslocamentos e equilíbrios 

e jogos. 

 

5. Por que razão escolheu esse tipo de atividades? 

Porque, para além de fazer parte do Programa, são atividades que promovem um 

maior conhecimento de si próprio e o desenvolvimento de capacidades motoras 

essenciais. Em relação aos jogos, estes são fundamentais para desenvolver condutas, 

expressar emoções e adquirir valores em termos pessoais e sociais. 

 

6. Realiza jogos com as crianças/alunos? 

Sim. 

 

7. Que jogos faz? 

Principalmente, jogos coletivos (com e sem bola). 
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8. Qual a razão da escolha desses jogos? 

Porque são jogos que visam o conhecimento do próprio corpo e que promovem o 

desenvolvimento de ações motoras básicas. Para além disso, há que conhecer e cumprir 

regras, o que é fundamental para que o objetivo do jogo seja atingido. 

 

9. Considera importante a implementação de jogos tradicionais em 

contextos educacionais? 

Sim, considero. 

 

10. Porquê? 

Os jogos tradicionais, para além de perpetuarem tradições, incentivam as crianças 

a jogar e a brincar. 

 

11. As crianças/alunos aderem às atividades realizadas? 

Sim, facilmente. 

 

12. De que atividades parecem gostar mais? 

De uma maneira geral, aderem a todos os jogos com entusiasmo. 

 

13. Como conclui quais são as atividades preferidas pelas 

crianças/alunos? 

Ao fazer a avaliação no final da atividade e também quando as crianças/alunos 

demonstram vontade em repetir determinado jogo e/ou porque o fazem com entusiasmo, 

ou ainda, quando o põem em prática autonomamente. 

 

14.  Verificou algumas mudanças nas crianças/alunos após a realização 

das atividades de jogos tradicionais que implementei ao longo da minha prática 

profissional? 

Sim, verifiquei. 

 

15. Quais as mudanças verificadas? 

Principalmente, nos intervalos. Começaram a relacionar-se mais uns com os 

outros e a brincar e a jogar mais em grupo. Jogam com regularidade ao “Macaquinho do 

chinês”, por exemplo. 
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16. Considera que as crianças/alunos aderiram aos jogos tradicionais 

implementados? 

Sim. 

 

17. Porquê? 

Porque durante as aulas fizeram-no com bastante satisfação e depois aplicaram 

alguns jogos, de forma autónoma. 

 

18. Considera que os jogos tradicionais promovem o desenvolvimento de 

sociabilidade entre as crianças/alunos? 

Sim. 

 

19. Porquê? 

Porque este tipo de jogos promove valores de amizade, solidariedade, espírito de 

equipa, entre outros. 

 

20.  Considera que uma boa relação entre as crianças/alunos no contexto 

de jogo tem repercussões ao nível do comportamento em sala de aula? 

Sim, considero que sim. 

 

21. Em caso afirmativo, especifique que comportamentos se alteram. 

Acentuaram-se atitudes de entreajuda entre pares, o respeito pelo próximo, 

atitudes de solidariedade… enfim, atividades que tragam benefícios, são sempre de 

valorizar. 
 


