


Senhores pais e queridos alunos,

Nas aulas de educação física 
seu filho (a) aprende e  

desenvolve muitas coisas, hoje 
aprenderemos uma brincadeira 

de influência indígena. 
Por meio dessa brincadeira seu 
filho (a) conhece a importância 

desse patrimônio histórico 
cultural, além de trabalhar as 
habilidades que a brincadeira 

desenvolve. 
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O jogo com peteca é de origem indígena, e desde antes do 

descobrimento do Brasil já era um jogo muito praticado pelos 

índios.

Eram feitas de uma trouxinha de folhas cheias de pedras, amarrada 

por um espiga de milho e com penas espetadas.

A palavra pe’teka – vem do Tupi,  bater, e revela o uso do objeto, que 

era golpeado de um lado para outro.

VOCÊ SABIA?????



Vamos jogar peteca???



Materiais que iremos utilizar: 

tesoura

sacola plástica de supermercado

2 folhas de sulfite 
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Vamos começar!!!!!!
1- Com a tesoura corte as alças da sacola

2- Corte a parte do fundo da sacola
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3- Agora corte as duas laterais da sacola irão ficar duas partes.

4- Pegue a folha de sulfite e amasse até formar uma bola, Coloque a 
bola no meio da outra folha e amasse novamente, o miolo da peteca 
está pronto.
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5- Coloque a folha amassada em forma de bola no centro 
da sacola e envolva dando o formato da peteca.

6- Utilize umas das alças para amarrar a peteca. Depois 
corte o que sobrar das alças. 
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PRONTO!!!!!
Agora você já pode 

brincar com a sua peteca, 
se quiser pode 
personalizá-la. 

Você pode brincar 
sozinho ou com alguém 

da sua casa.
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Se possível registre 
seu filho(a) fazendo a 
peteca ou brincando. 

Ele estará 
desenvolvendo várias 
habilidades com essa 
brincadeira indígena. 
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Desejamos que todos possam 
aproveitar bem a brincadeira!
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A professora que elaborou este conteúdo trabalha 

na escola Victor Nahas Avedis, ela preparou 

conforme a habilidade: 

(HCEF03EF01T) Experimentar, fruir e recriar 

brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os de 

matriz indígena, valorizando a importância desse 

patrimônio histórico cultural.

Espero que todos tenham gostado!!!!

Obrigada!

Profa. Grace da Silva


