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Jogar é uma das melhores formas de ocupar os tempos livres, quer seja em família, na
escola, com os amigos ou mesmo sozinhos.
Podemos entreter-nos com um bom jogo, pondo à prova as nossas habilidades e usufruindo
da companhia dos nossos amigos.
Com a intenção de jogar sempre que queiramos, o jogo proporciona-nos bons momentos de
lazer.

OBJETIVOS:
* Exercitar as funções gerais do ser humano;
 Solicitar a acção dos órgãos dos sentidos;


Exercitar as funções psíquicas (concentração, atenção; confiança, sensibilidade);



Desenvolver a coordenação geral de movimentos;



Desenvolver a velocidade de reacção;



Desenvolver a velocidade de execução;



Desenvolver a força;

*Exercitar as funções especiais de cada individuo;


Solicitar determinada habilidade e colocar os participantes em competição;



Imitar uma «brincadeira livre»;



Imitar um modelo dado: profissões, situações, etc.;



Desenvolver qualidades indispensáveis à sua vida futura como adulto;



Relacionar a criança com as funções de cada elemento da família: brincar às

casinhas, etc.;

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS


Jogos de engenho: pensados para jogar sem ser necessário mover-se.



Jogos de interior: a sala de aula ou qualquer divisão podem ser transformadas em
cenário perfeito.



Jogos de exterior: aproveitando ao máximo espaços abertos. Apresentados de uma
forma simples e clara, com ilustrações práticas, estes jogos brindam-nos com uma
infinidade de ideias que ajudam a enriquecer os tempos livres.

AVALIAÇÃO
 Auto e heteroavaliação qualitativa;
 Avaliação do projecto pelos alunos, no final de cada período;
 Avaliação qualitativa dos alunos e do projecto pelo professor, no final de cada período;
 Reavaliação e adaptação dos jogos às necessidades dos alunos e adequação dos mesmos ao
seu nível etário e maturidade.

Público alvo: alunos do segundo ciclo
Número mínimo de alunos: 10
Local de funcionamento: Espaço exterior e sala de convívio dos alunos
Horário: 50 + 50 minutos (em dois dias da semana letiva)

