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Senhores pais e queridos alunos

Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários 
temas sobre a Cultura Corporal de Movimento. 

Entre esses temas a Educação Física trabalha os jogos 
eletrônicos, como mais uma possibilidade de prática de 
atividade física, quando trazemos para o real o que os 

jogos virtuais propõem.



Vamos juntos entender 
como os jogos eletrônicos 

podem ser usados na 
Educação Física?



O Jogo na Educação Física

Os Jogos Tradicionais são:

❖ Bem aceitos

❖ Ferramenta de aprendizagem

Os Jogos digitais/Games ainda são vistos como:

❖Passatempo

❖Tempo livre

Mas...



O Jogo e a Educação Física

Os Jogos tradicionais e os games são construídos 
praticamente com os mesmos elementos estruturais

(cenários, personagens, regras, objetivos) e por isso 
são também uma boa ferramenta de aprendizagem.



O que determina se um jogo é educativo é a sua proposta de uso.

Os games na escola devem ter o propósito de contribuir com 
situações de aprendizagem e ter objetivos claros.



❖ Resolução de problemas

❖ Improvisação e descoberta

❖ Aprendizagem com o erro

❖ Estratégia

❖ Interação

❖ Participação – Colaboração

❖ Criatividade

❖ Aprendizagem Lúdica

❖ Interpretação e construção de modelos dinâmicos de processos do 
mundo real. 

❖ Um game pode ajudar a aprendizagem de uma modalidade esportiva. 

Vantagens do uso de Games na Educação Física



❖ Você gosta de games?

❖ Costuma jogar com frequência?

❖ Que tipo de jogo você mais gosta de jogar?

❖ Você já experimentou algum game de esporte? 

Vamos continuar aprendendo sobre games?
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Faça uma pesquisa: 

Que tipos de games 
existem?

Onde podemos jogar?
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Vamos criar?

Escolha um game que você goste e crie uma 
maneira de jogá-lo na prática.
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Registre o jogo que você 
criou a partir de um game. 



In two or three columns

Yellow

Is the color of gold, 
butter and ripe 
lemons. In the 
spectrum of visible 
light, yellow is found 
between green and 
orange.

Blue

Is the colour of the 
clear sky and the deep 
sea. It is located 
between violet and 
green on the optical 
spectrum.

Red

Is the color of blood, 
and because of this it 
has historically been 
associated with 
sacrifice, danger and 
courage. 

12Desejamos que todos possam aproveitar essas 
atividades e aprender um pouco mais sobre os games



Hello!
I am Jayden Smith

I am here because I love to give presentations. 

You can find me at:

@username
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