
Jogos e
Brincadeiras Infantis 
Populares II
Você conhece bem o jogo de Bola de Gude? Tem certeza?
Vamos fazer um jogo para testar seus conhecimentos sobre o jogo da Bola de Gude.

Para isso, você vai precisar de :
um computador com acesso à internet• 
10 bolas de gude• 
2 lápis• 
2 folhas de papel ofício• 

Escolha um colega para fazer esse jogo. Cada um dos jogadores deve desenhar, numa 1. 
folha, um triângulo equilátero (aquele que tem todos os lados iguais).
Vamos começar distribuindo as bolas, metade para cada um. Antes de dividi-las, escrevam 2. 
dentro do triângulo o número de bolinhas que cada um receberá.  Depois, cada qual deve 
colocar suas bolinhas dentro do triângulo.
Para ganhar esse jogo, você precisará localizar algumas informações no site  http://basilio.3. 
fundaj.gov.br/pesquisaescolar . Depois de entrar no site, coloque na caixinha Busca “Pala-
vra-chave” o título do texto: Jogos e brincadeiras infantis populares.  No texto, você deve 
procurar as regras do Jogo de Bola de Gude. Leia o texto com atenção.
Agora, você terá um pequeno tempo para encontrar as respostas para as perguntas abaixo. 4. 
Ao localizar as respostas, copie o texto nos espaços de resposta que ficam abaixo de cada 
pergunta. Mas atenção! Você deve copiar apenas a informação  que a pergunta pede, nem 
mais nem menos! 

Cada resposta certa, você ganhará uma bolinha do seu adversário.
Tirem par ou ímpar para decidir quem vai começar. Prontos?
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Qual a origem da palavra “gude” ?

Se tivermos 3 jogadores, qual o nome da parte do triângulo 
onde cada jogador deve colocar uma de suas bolinhas? 

O que acontecerá com o jogador da bola cinza que fez a 
jogada do desenho abaixo?

Circule a bolinha que teve o melhor resultado na primeira 
rodada do jogo e justifique sua resposta colocando abaixo a 
parte do texto que fala sobre essa situação.
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Para que o lobo não o pegue desprevenido, você deverá recor-
tar da folha de recortes (no final), os quadrinhos com as ima-
gens que representam as ações do lobo desde o momento de 
acordar até o momento de estar pronto para sair e procurar as 
crianças.
Agora, coloque as imagens em ordem, montando  toda a se-
quência de ações  que ele irá realizar e depois cole as imagens 
na mesma sequência.

Está pronto,   
seu lobo? 
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Folha de Recorte


