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Senhores pais 

Nas aulas de Educação Física seu filho(a) aprende muitas coisas, 
entre elas, aprende brincadeiras e jogos do Brasil, incluindo os 

com influência africana. Por meio desses jogos seu filho(a) 
conhece a importância desse patrimônio histórico cultural, além 

de todas as habilidades que cada jogo desenvolve 
especificamente. 

 



 

Você sabia que, em Moçambique, esconde-esconde se brinca à 
noite?  

Sabia que o povo Zulu, na África do Sul, chama o leão, o poderoso 
senhor das savanas, de “Mbube”.  

Em Gana, é comum as crianças brincarem de imitar hienas, o que é 
motivo de boas gargalhadas.  

Já em Togo, uma das brincadeiras mais populares nos jardins de 
infância é o “Tum tum”, um jogo em que se usa um pequeno pilão 
para estimular a capacidade auditiva das crianças. 

Curiosidades! 
 



Brincadeiras de esconde-esconde em Moçambique, assim como 
em vários países africanos, são praticadas preferencialmente à 
noite. A coruja, ave conhecida por sua visão noturna, é chamada 
pelas crianças do povo Sene de “mocho”.  

Mocho (Moçambique) 



E esse é o nome do seguinte jogo:  

Enquanto os pequeninos envolvidos na brincadeira ficam de costas, o que foi escolhido para 
ser o mocho, aproveitando-se da escuridão, procura um lugar para se esconder.  

Depois de um breve espaço de tempo, os outros saem ao encalço da dona da noite.  

O primeiro a achar a coruja não avisa a sua descoberta a ninguém.  

O que ele ou ela faz é juntar-se ao mocho. Desse modo, os dois ficam quietinhos no 
esconderijo enquanto os demais continuam na busca.  

E, assim por diante, vão se reunindo até todos ficarem juntos. 

Vamos brincar também? 

Chame todos da sua casa e divirtam-se! 

Mocho (Moçambique) 



Se possível registre seu filho(a), desenvolvendo habilidades 
com essas brincadeiras e a família se divertindo junto!!! 



A professora Ana Rosa Lordêlo Bamberg, trabalha na escola 
E.M.I.E.F. Professor Emílio Simonetti e E.M.E.F Cel.Benedito 

Marcondes de Mattos.  

Ela  preparou esse material conforme a habilidade 

(HCEF04EF01T)Experimentar, fruir e identificar brincadeiras e 
jogos do Brasil, incluindo os de matriz africana, valorizando 

nosso patrimônio histórico cultural. 
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