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Jogo: Kalah 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo do jogo: 
 
Para ganhar, o jogador tem como objetivo arrecadar o maior número de sementes ao final da 
partida em seu Kalah. Caso os dois kalahs tiverem, ao final da partida, o mesmo número de 
sementes, um empate deverá ser declarado. 
 
As regras do jogo: 
1 - Para iniciar o jogo, distribui-se 3 sementes em cada espaço, com exceção dos centrais que 
deverão conter 4 sementes. Os kalahs, situados nas laterais, devem ficar vazios. 
 
2 - Os jogadores fazem suas jogadas alternadamente, procurando sempre acumular sementes 
em seu kalah. 
 
3 - Cada jogador, na sua vez, escolhe uma casa do seu lado do tabuleiro, pega todas as 
sementes dessa casa e as distribui uma a uma em cada casa localizada à sua direita, sem 
pular nenhuma casa e nem colocar mais de uma semente em cada casa. 
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4 - Cada vez que passar pelo seu Kalah, o jogador deve deixar uma semente, continuando a 
distribuição no lado do adversário e não colocando sementes no Kalah do outro jogador (pula 
este Kalah). 
 
5 - O jogo termina se um dos jogadores, na sua vez, não tiver mais sementes para movimentar. 
Os jogadores comparam seus Kalahs para determinarem quem tem mais sementes sendo, 
consequentemente, o vencedor. 
 
Quando as primeiras regras já assimiladas possibilitarem o desenvolvimento do jogo sem 
muitas dúvidas, deverá ser introduzida, uma de cada vez, duas novas regras que exigem 
antecipação e planejamento das jogadas. São elas: 
 
6 - Sempre que a última semente colocada cair no Kalah do próprio jogador, este tem o direito 
a jogar novamente. Ou seja, deverá escolher uma nova casa, pegar as sementes nela existente 
e distribuí-las uma a uma nas casas seguintes. Essa regra pode se repetir várias vezes numa 
mesma jogada, basta que a última semente colocada caia no Kalah várias vezes seguidas. 
 
7 - Se a última semente colocada pelo jogador cair numa casa vazia, do seu lado do tabuleiro, 
o jogador "captura" todas as sementes do adversário que estiverem na casa diretamente à 
frente desta e coloca-as no seu próprio Kalah. Neste caso o jogador não ganhará outra jogada. 
 

Brincadeiras Africanas para o Dia da Consciência 

Negra. 
  
Brincadeiras Africanas para o Dia da Consciência Negra: A diversidade cultural do 
Brasil está fortemente ligada à cultura africana e foram transmitidas crenças, costumes e 
religiões. Com as crianças, não foi diferente. 
 
Será que vocês conhecem e já vivenciaram? As brincadeiras que você vai ver, precisam de 
poucos recursos e são mais conhecidas do que se imagina. 
 

PICULA OU PEGA-PEGA 

 
Esse jogo é chamado na Bahia com um nome em Iorubá-Picula. Grupo escolhe quem vai ser o 
pegador, os participantes correm livremente enquanto o pagador tenta pegá-lo. 
Quando isso acontece, quem foi pego é o próximo pegador. 
 

BARRA MANTEIGA 

O grupo deve ser dividido em dois. Traçar uma linha com mais ou menos 5 metros de distância 
uma da outra. Os dois grupos posicionam-se atrás da linha. Todos devem estar colocados com 
a palma da mão para cima, os braços dobrados na altura da cintura. 

 

https://www.soescola.com/2017/10/brincadeiras-africanas-para-o-dia-da-consciencia-negra.html/picula-ou-pega-pega
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O jogador bate nas mãos dos jogadores adversários levemente, até que escolhe um e bate 
mais firmemente e corre para sua linha. 
O jogador escolhido deve persegui-lo na tentativa de pegá-lo, entretanto não pode ultrapassar 
a linha do adversário. À medida que os jogadores forem sendo pegos, vão sendo aprisionados 
no time oposto, ganha quem aprisionar um número maior de adversários. 
 

CHICOTINHO QUEIMADO 

Jogo de roda e corrida onde circula um chicotinho que é arremessado nas pernas de quem 
perde o jogo. Como a brincadeira é a crônica da vida, presume-se que essa brincadeira de 
alguma forma é alusiva ao castigo atribuído aos escravos. O que caracteriza a brincadeira 
africana é a forma livre de brincar. 

 
ESCRAVOS DE JÓ: 

É uma brincadeira de roda guiada por uma cantiga bem conhecida, cuja letra pode mudar de 
região para região. Para brincar, é preciso no mínimo duas pessoas. Todos têm suas pedrinhas 
e no começo elas são transferidas entre os participantes, seguindo a sequência da roda. 
Depois, quando os versos dizem “Tira, põe, deixa ficar!”, todas seguem a orientação da música. 

 
No verso “Guerreiros com guerreiros”, a transferência das pedrinhas é retomada, até chegar ao 
trecho “zigue, zigue, zá!”, quando os participantes movimentam as pedras que estão em mãos 
para um lado e para o outro, sem entregá-las a ninguém. O jogador que erra os movimentos é 
eliminado da brincadeira, até que surja um único vencedor. 
 
Música: 
Escravos de Jó 
Jogavam caxangá 
Tira, põe 
Deixa ficar 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
 

PULAR CORDA: 

Preferida pelas crianças, tanto na versão tradicional quando nas versões diferenciadas em que 
a brincadeira é guiada por alguma cantiga. 
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Além de ser divertida para o lazer, é uma atividade excelente para exercitar o coração e a 
coordenação motora. Pode ser praticada tanto individualmente quanto em grupo, quando duas 
pessoas seguram as pontas das cordas e movimenta o instrumento para que um ou mais 
participantes possam pular. Quem esbarrar na corda sai da brincadeira. Ou simplesmente 
perde, e continua! 
 

PULAR ELÁSTICO: 

Para brincar, basta separar pelo menos 2 metros de elástico de roupa e dar um nó. 
É necessário no mínimo 3 participantes: duas para segurar o elástico e outra para pular. As 
duas crianças que vão segurar o elástico ficam em pé, frente a frente, e colocam o elástico em 
volta dos tornozelos para formar um retângulo. 
Daí, o participante da vez faz uma sequência de saltos: pula para dentro, sobre e para fora do 
elástico, tentando completar a tarefa sem tropeçar. O grau de dificuldade aumenta ao longo da 
disputa: o elástico ainda deve subir do tornozelo para o joelho, cintura, tronco e pescoço. 
Dependendo da altura das crianças, o jogo vai ficando impraticável, mas é o desafio que 
estimula a brincadeira! 
 
https://www.soescola.com/2017/10/brincadeiras-africanas-para-o-dia-da-consciencia-negra.html 
 

Brincadeiras africanas – Dia da Consciência Negra 
Conheça e leve para a sala de aula jogos e brincadeiras de origem africana que são 
culturalmente muito ricos. 
Por Escola Educação 

 
A cultura brasileira guarda importantes traços que foram herdados da cultura africana. Esta, por 
sua vez, chegou ao nosso país por conta das pessoas que foram escravizadas e trazidas até o 
Brasil durante o período colonial. 
Vale lembrar que muitas vezes, e em muitos aspectos, as pessoas enxergam o continente 
africano de forma homogênea, enquanto na verdade, ele é um verdadeiro mosaico de povos e 
culturas. Sendo assim, é impossível pensar em tradições únicas. 
Isso reflete diretamente da cultura brasileira, já que a região, a cultura e os costumes de cada 
um dos povos tem grande participação da formação das tradições nacionais. 
Entre os povos trazidos para o Brasil, estão os bantos, nagôs, jejes, hauçás e malês. Ainda que 
a cultura desses povos tenha sido duramente reprimida pelos portugueses, a herança na 
culinária, religião, música e outros aspectos são inegáveis. 
Outro ponto muito importante, que não pode ser esquecido, são as brincadeiras. Mesmo que a 
vida dos escravos tenha sido extremamente dura, quase sempre em condições sub-humanas, 
a tradição oral, aquela passada de pai para filho, é a grande responsável por não deixar que 
esses brincadeiras sejam esquecidas. 
Confira a seguir uma lista de brincadeiras africanas. Ótimas opções para serem trabalhadas 
durante todo o ano, em 21 de novembro, Dia da Consciência Negra, elas ganham uma 
motivação a mais. 
 
1. Acompanhe meus pés 
Com origem no Zaire, a brincadeira é uma ótima opção para trabalhar a memória das crianças. 
Para brincar elas devem formar um círculo enquanto o líder canta e bate palma. 
Em um determinado momento, ele para na frente de uma criança e faz um tipo de dança. Se 
ela conseguir imitar os passos será o próximo líder. Se não, este escolherá outra pessoa e 
novamente faça a dança, até que o novo líder seja definido. 

https://www.soescola.com/2017/10/brincadeiras-africanas-para-o-dia-da-consciencia-negra.html
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A brincadeira dura o tempo estipulado pelo professor, ou até que as crianças mostrem-se 
cansadas. 
 
2. Pegue a cauda 
Para brincar dessa brincadeira que tem origem nigeriana é muito simples. A turma é dividida 
em duas equipes, que formarão filas, com os coleguinhas se segurando pelos ombros ou 
cintura. 
A última pessoa da fila vai colocar um lenço em seu bolso ou cinto, e o objetivo é que a 
primeira conduza os demais para tentar agarrar o lenço. Vence a equipe que conseguir agarrá-
lo primeiro. 
 
3. Saltando o feijão 
De origem nigeriana, o único material necessário para desenvolver a brincadeira é uma corda. 
Um dos participantes será escolhido para ser o “balançador”, que será o responsável por girar 
uma corda no chão. 
Os demais formarão um círculo ao seu redor e quando o balançador gira a corda no chão os 
colegas devem saltá-la sem que sejam atingidos. Se isso acontecer, o participante estará fora 
da competição. Aquele que ficar por último será o vencedor. 
 
4. Mamba 
A brincadeira é tradicional da África do Sul. Para brincar de mamba é necessário delimitar um 
certo espaço no chão e todos que estiverem brincando devem ficar dentro do espaço. Somente 
um dos participantes ficará de fora. A mamba (ou cobra), ficará correndo ao redor do espaço 
demarcado com o intuito de pegar quem estiver dentro dele. 
Quando um deles for pego, ele precisa segurar nos ombros ou cintura da mamba e assim por 
diante. Somente o que está em primeiro lugar da fila poderá pegar os demais colegas, 
entretanto, os membros da fila poderão ajudá-lo, uma vez que eles não podem passar pelo 
corpo da cobra. Vence a brincadeira o último que for pego. 
 
5. Pengo Pengo 
Antes de começar a brincadeira o educador escolherá duas crianças para serem os líderes. 
Quando eles forem escolhidos, cada um dos participantes se dirigirá até eles, que por sua vez, 
pedirão para os colegas escolherem entre carne e arroz ou azul e verde. 
Conforme as escolhas forem acontecendo, os participantes vão se posicionando atrás do líder 
que caracteriza sua escolha, formando um fila ligada pelas mãos. Segurando as mãos dos 
oponentes, os líderes dão início a um cabo de guerra. Vence a equipe que conseguir arrastar o 
líder adversário. 
 
6. Terra-mar 
Originária de Moçambique, a brincadeira é muito fácil de ser executada. Basta riscar uma 
extensa linha no chão. De um lado deve-se escrever a palavra “terra” e do outro lado, a palavra 
“mar”. No começo todos podem ficar na terra. 
Porém, quando o professor gritar “mar!” todos devem pular para o lado contrário. O 
procedimento vai se repetindo, e o interessante é que as ordens sejam dadas cada vez mais 
rápidas. Aqueles que foram errando o lado vão sendo eliminados, até que aquele que ficar por 
último seja o vencedor. 
 
7. Obwisana 
Sentados em círculo, os alunos passam uma pedra de mão em mão, batendo-a no chão 
conforme o ritmo da música a seguir. 
“Obwisana sa nana 
Obwisana sa 
Obwisana sa nana 
Obwisana as.” 



Podem ser usadas duas ou mais pedras, mas sempre passando-as aos colegas. O 
interessante desta brincadeira cantada é despertar a sonoridade, e a coordenação entre a letra 
da música e o barulho feito pelas pedrinhas 
https://escolaeducacao.com.br/noticias-educacao/ 
 

Jogos e brincadeiras africanas 
 
Com a criação da lei 10.639/03, o currículo da Educação Básica passou a conter a temática 
africana e afrobrasileira como conteúdo obrigatório, que deverá ser ministrada em todas as 
disciplinas, em especial as de História brasileira, Literatura e Artes. 
Nesse contexto, os educadores são desafiados a produzir uma nova educação, voltada ao 
combate do racismo e a valorização da cultura afro. 
Os pesquisadores Daniela Alfaia da Cunha e Cláudio Lopes de Freitas produziram a cartilha 
“Jogos Infantis Africanos e Afro-brasileiros” para que pais e educadores aumentem seu repertório 
de brincadeiras que são fundamentais para a compressão da cultura nacional. 
 
Conheça alguns dos jogos! 

• Terra-mar (Moçambique) 
Uma longa reta deve ser riscada no chão. De um lado se escreve “terra” do outro “mar”. No início 
todas as crianças podem ficar do lado da terra. Ao ouvirem “mar!”, todas devem pular para o lado 
do mar. Ao ouvirem “terra!”, pulam para o lado da terra. Quem pular para o lado errado sai.  O 
último a permanecer sem errar, vence. 
 

• Kudoda (Zimbábue) 
Os jogadores sentam em um círculo. Colocam 20 bolinhas dentro de uma tigela. O primeiro 
jogador tem uma bolinha e joga para o ar. Ele então tenta retirar quantas bolinhas puder de dentro 
da tigela antes de pegar a bolinha atirada. Os jogadores se revezam. Quando todas as bolinhas 
forem recolhidas, a pessoa que estiver com mais bolinhas é o vencedor. 
 

• Labirinto (Moçambique) 
Com uma pedra em uma das mãos, sem que o outro saiba, os jogadores colocam-se de frente 
um para o outro. Na aresta inicial do labirinto, são colocadas duas pedras diferentes, sendo uma 
de cada jogador. O jogador que tem a pedra estende as mãos ao colega, tendo este que adivinhar 
em qual das mãos está. Se conseguir, a sua peça é deslocada em uma aresta do labirinto. Caso 
contrário, a peça do outro é que será movimentada. Este procedimento se repete até que a pedra 
de um dos jogadores chegue até a última aresta e ganhe o jogo. 
 

• Katopi (Uganda) 
Todos, menos o líder, sentam-se em uma linha reta ou em um círculo com suas pernas 
estendidas, e cantam. Enquanto estão cantando, o líder aponta para cada uma das pernas das 
crianças. Quando a música acaba, o líder está apontando para a perna de uma criança, esta deve 
dobrar a perna. Quando ambas as pernas de uma criança devem ser dobradas ela está fora. O 
último a ficar com uma perna estendida, ganha. 
 

• Gutera Uriziga (Ruanda) 
Equipamentos: um grande aro (bambolê, roda de bicicleta, etc) e bastões (cabo de vassoura, 
bambu, etc). Objetivo: lançar os bastões no aro e acumular mais pontos. Uma criança é escolhida 
como líder. Todos os jogadores estão ombro a ombro em uma linha reta, segurando suas varas. 
O líder rola o aro. Os jogadores tentam jogar as varas através do aro em movimento. 

 
https://lunetas.com.br/cartilha-reune-jogos-e-brincadeiras-africanas/ 
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BRINCADEIRAS AFRICANAS 

As brincadeiras, principalmente, possuem a capacidade de promover 
a socialização entre os alunos, que divertindo-se entre si, sejam os 
afrodescendentes, os descendentes de índios, italianos, alemães, 
portugueses, ou qual for a ascendência, simplesmente se divertem 
juntos, riem juntos e aprendem juntos. Isso é fundamental para criar 
uma nação igualitária. Ferramentas simples e inteligentes, além de 
engajar os alunos, contribuem para que se tornem pessoas 
tolerantes no presente e futuro. 
 
Relacionamos varias brincadeiras oriundas da cultura africana para que os 
professores possam levar a sala de aula um pouco mais desse continente tão 
amado e desconhecido. 
 

Terra-mar Moçambique 
Uma longa reta tem de ser riscada no chão. De um lado escreve-se “terra”, e do 
outro “mar”. De início, todas as crianças podem ficar no lado da terra. Quando o 
orientador disser – mar! , todos devem pular para esse lado. O professor ou aluno 
que estiver ditando a brincadeira vai variando os dizeres, e quem ficar no lado errado 
está fora. O último a permanecer sem errar, vence. 

Labirinto de Moçambique 

 

 
Com uma pedra em uma das mãos, sem que o outro saiba, todos os jogadores 

colocam-se de frente um para o outro. Na aresta inicial do labirinto são colocadas 
duas pedras diferentes, sendo uma de cada jogador. O jogador que tem a pedra 

estende o braço com os punhos fechados e o colega tem de adivinhar em qual das 
mãos a pedra está. Se acertar, sua peça é deslocada em uma aresta do labirinto. Se 

o jogador errar, a peça de seu oponente é que irá avançar. Aquele que chegar 
primeiro na última aresta do labirinto vence o jogo. 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-qNxKCMLUJ9M/Wg9B0z3Om1I/AAAAAAAABoo/aiZIUFBU2Iou8g1AkRozK5kuaPmAhGWPACLcBGAs/s1600/Labirinto-Mo%C3%A7ambique-brincadeira.png


Mamba – África do Sul 

 
Marque e estabeleça os limites no chão. Todos devem permanecer dentro 
deles. Escolha um jogador para ser a mamba (cobra). A cobra corre ao redor 
da área marcada e tenta apanhar os outros. Quando um jogador é pego, ele 
segura sobre os ombros ou a cintura do jogador que representa a cobra e 
assim sucessivamente. Somente o primeiro jogador (a cabeça da serpente) 
pode pegar outras pessoas. Os outros jogadores do corpo podem ajudar não 
permitindo que os adversários passem, pois estes não podem passar pelo 
corpo da serpente. O último jogador que não for pego vence a partida. 
 

Pegue a cauda – Nigéria 

 

 
Fonte da imagem: wfnagincanasolidaria.blogspot.com.br/2014/05/tarefa-6.html 

 
Os jogadores se dividem em equipes. Cada equipe forma uma fila segurando 
pelo ombro ou cintura. O último jogador coloca um lenço no bolso ou cinto. A 
primeira pessoa na linha comanda a equipe na perseguição e tenta pegar uma 
‘cauda’ de outra equipe. Ganha quem pegar mais lenços. Se houver apenas 
duas equipes, vence quem pegar primeiro. 

Pengo Pengo – Uganda 

 

 
Nesse jogo há dois líderes. Cada criança, por sua vez, vai até vai até os líderes 
e estes pedem para escolher entre carne e arroz ou azul e verde. Após a 
escolha feita pela criança, esta vai para trás do líder que representa a sua 
escolha. Depois que todas as crianças escolheram, elas formam uma fila atrás 
de seu líder agarradas pelas mãos ou cintura. Os líderes, segurando as mãos 
um do outro, iniciam um cabo de guerra. Ganha quem conseguir arrastar o 
líder da equipe adversária. 

 
https://caraeculturanegra.blogspot.com/2017/11/educacao-brincadeiras-africanas-dia-
da.html 
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Brincadeiras Africanas – Herança Africana nas 

Brincadeiras de Crianças 
Devido ao passado escravista, a diversidade cultural do Brasil está fortemente ligada à cultura 
africana. A influência na formação do povo brasileiro foi determinante em vários aspectos: 
ainda que os escravos fossem subjugados pelos brancos, a convivência entre eles era intensa 
e não havia como evitar a transmissão de crenças, costumes e religiões. Com as crianças, não 
foi diferente. Uma das funções dos filhos de escravos era acompanhar o “sinhozinho” e a 
“sinhazinha” na hora da diversão, o que acabou consolidando no país 
diversas brincadeiras de origem africana que até hoje são as preferidas de meninos e 
meninas. 
Essas brincadeiras precisam de poucos recursos e são mais conhecidas do que se imagina. 
Confira algumas delas: 
 
Atividade 2 – Shisima (Quênia)  
Duração: 25 minutos  
Material: tesoura, emborrachado (Eva), canetinha e tapinha de garrafa pet  
Local: quadra ou pátio               
Para dar início às atividades, o(a) professor(a) poderá trabalhar com o jogo Shisima, um jogo 
de tabuleiro originário do Quênia. Para confeccionar o tabuleiro do jogo será preciso utilizar um 
retalho de emborrachado (EVA) de aproximadamente 20cmx20cm e desenhar um octógono de 
15 cm de diâmetro (Figura 1). As peças podem ser feitas de tampinhas de garrafa pet e cada 
jogador terá 3 peças de mesma cor. Para começar, os jogadores tiram par ou ímpar. Na 
disposição inicial, as peças ficam no tabuleiro como indicado na figura 1 / peças. O jogador que 
iniciar a partida poderá movimentar sua peça pelo tabuleiro até a aresta mais próxima que 
estiver vazia, sem pular qualquer outra peça. O objetivo do jogo é posicionar as três peças 
alinhadas como se pode ver nas situações (a,b,c,d) onde o jogador de vermelho venceu as 
partidas.  

 

  
 

Labirinto (Moçambique)  

 
Duração: 25 minutos  
Material: giz  
Local: quadra ou pátio               
A brincadeira do Labirinto (Figura 2) é originária de Moçambique e possui uma dinâmica 
simples e interessante. Para começar é preciso que se faça um desenho do labirinto no chão 
(a). Os jogadores iniciam o jogo na primeira extremidade do desenho (b). Para seguir em frente 
tira-se par ou ímpar repetidas vezes. Toda vez que um jogador ganhar ele segue para a 
extremidade à frente. O jogador que chegar na última extremidade primeiro (d), vence a 

http://www.omo.com.br/desafios_do_futu
http://www.omo.com.br/categoria/brincadeiras%29
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000811/0000008190.jpg
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partida.   Sugestões de variação: - Ao invés de tirar par ou ímpar para seguir em frente os 
jogadores poderão utilizar o pedra, papel e tesoura. - Pode-se jogador com mais de duas 
crianças, mas para isso é preciso mudar a disputa de par ou ímpar para adedanha.  

 

  
 

Mankala 

 
Duração: 25 minutos  
Material: caixa de ovos, tesoura e feijões  
Local: quadra ou pátio                 

 

  
 
Jogo da Mancala é um milenar jogo africano que pode ser encontrado em diferentes países do 
continente. Seu nome, bem como suas regras, podem variar de um local para o outro, mas a 
dinâmica é sempre a mesma. Inspirado nas tarefas agrícolas de semeadura e colheita o jogo 
da Mancala se revela como um jogo estratégico e inteligente. Para confeccionar seu tabuleiro 
com materiais simples (Figura 3), basta utilizar um caixa de ovos e recortar duas fileiras com 6 
cavas cada. As regras básicas são as seguintes (Figura 4): cada jogador iniciará a partida com 
24 feijões distribuídos igualmente pelas suas 6 cavas (A). Para decidir quem iniciará a partida 
os jogadores deverão tirar par ou ímpar. O jogador que iniciar deverá tirar os 4 feijões de sua 
cava e distribuir (semear) no sentido anti-horário nas cavas ao lado. No entanto, é preciso que 
pelo menos um de seus feijões seja semeado em uma cava do adversário. Sendo assim, para 
dar início à partida o jogador obrigatoriamente terá que optar por semear os feijões das cavas 
IV, V ou VI. No exemplo da Figura 4 o jogador 1 optou por começar com os feijões da cava IV e 
semeou 1 feijão em suas cavas V e VI e nas cavas I e II do adversário. Todas as vezes que um 
jogador distribui suas sementes e termina a semeadura completando 2 ou 3 feijões ele pega 
(colhe) estes feijões pra si. Se houver pares ou trios de feijões nas cavas imediatamente atrás 
daquela, também terá o direito de colhê-los. Na jogada (E) o jogador 2 distribuiu os 5 feijões de 
sua cava V e terminou a semeadura na cava IV do adversário com 2 feijões. Com isso, ele teve 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000811/0000008192.jpg
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o direito de colher estes 2 feijões. Um jogador pode colher feijões tanto nas suas cavas quanto 
na cava do adversário. No entanto, toda vez que for fazer a semeadura deve começar 
utilizando feijões de sua própria cava. O jogo termina quando um jogador não tiver feijões 
suficientes para semear até a cava do adversário. Nesse momento, contam-se os feijões que 
cada um colheu e aquele que tiver colhido o maior número de feijões ganhou o jogo.  

 

  
http://cleicijubin.blogspot.com/2013/10/brincadeiras-africanas.html 

 

Brinquedos africanos, jogos e bonecas. 

 
Awalé ou Mancala 

 
Awalé é um jogo de estratégia antigo para crianças a partir dos 6 anos. A palavra provém do 
nome de uma planta rara cujas sementes são utilizadas para o jogo. Ambos os jogadores tem 
em comum a manipulação das peças do jogo. As crianças aprendem a compartilhar, semeando 
as sementes em ambos os campos, para, posteriormente, fazer a colheita. Vence quem colhe 
mais sementes no campo do adversário. 
Por se tratar de um brinquedo de reflexão baseado no cálculo, esse jogo foi reconhecido como 
uma ferramenta educacional muito útil no campo da matemática. Isso porque fomenta o 
raciocínio estratégico. Mas também, podemos incluir o espírito cooperativo e o incentivo à 
socialização. 
O nome awale tem variações de nomes, também conhecido como mancala, oware, warri, 
awele, awari… Trata-se de um dos brinquedos africanos mais conhecidos. 
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Alquerque 

 
Alquerque é um antigo jogo originário no Egito, antes conhecido com o nome árabe Quirkat. As 
peças são colocadas no tabuleiro formado por quatro quadrados que formam outro maior, 
todos eles com as diagonais e as metades horizontal e vertical marcadas. No total 24 peças, 
sendo 12 de uma cor e 12 de outro. Os jogadores movem as peças com o objetivo é capturar 
todas as peças do adversário ou impedi-las de mover. 
 

Fanorona 

 
O fanorona é um jogo de estratégia originário de Madagascar. É composto de um tabuleiro de 
linhas verticais, horizontais e diagonais, cujas interseções são as casas do tabuleiro. Cada 
jogador manipula 22 peças posicionadas antes do início da partida, deixando vazia a casa 
central. Alternadamente, cada jogador movimenta uma peça de cada vez, podendo efetuar a 
captura de uma ou várias peças do adversário. 
O interessante do jogo é que as peças podem ser capturadas tanto por aproximação como por 
afastamento. Dessa forma, se a posição final do movimento for adjacente a uma peça 
adversária na direção do movimento, então a peça adversária e todas as outras peças 
adversárias adjacentes na direção do movimento são capturadas e saem do jogo (captura 
por aproximação). A captura pode ainda ser feita ao se afastar de uma peça adversária 
adjacente na direção do movimento (captura por afastamento). Quando o jogador realiza uma 
captura, pode fazer outros movimentos de captura com a mesma peça na mesma jogada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yoté 

 
O yoté também é um jogo matemático de confronto entre dois jogadores. O objetivo do jogo é 
capturar e bloquear todas as peças do adversário. Para isso é preciso muita concentração e 
capacidade de observação. As regras, bastante simples, permitem uma grande variedade de 
movimentos e jogadas que originam mudanças repentinas no decorrer do jogo. 
Enfim, os jogadores devem ter um raciocínio rápido e criativo para mover as peças. Vence 
aquele que consegue capturar todas as peças do adversário ou as bloquear de forma a não 
haver possibilidade de movimentos. A partida acaba empatada quando ambos os jogadores 
ficarem com 3 peças ou menos no tabuleiro. 
 

Zamma 
Zamma é um jogo tradicional do Norte da África, um pouco semelhante ao Alquerque. Consta 
de um tabuleiro e 80 peças (40 pretas e 40 brancas). Cada jogador manipula uma cor de 
peças. começa a jogar primeiro quem está com a cor preta. As peças seguem o padrão da 
placa, podendo ser movidas apenas para frente. O objetivo é capturar as peças do adversário. 
Se uma peça chega ao fim oposto do tabuleiro é promovida, como um rei de 
Rascunhos (damas) e pode então mover em todas as direções. Uma espécie de jogo de 
damas. 
 

Targui 

 
O targui é um jogo solitário, embora se encontrem, atualmente, variantes para jogar entre 2 ou 
3 pessoas. Bastante simples, o jogo se constitui de um tabuleiro circular, geralmente com 12 
buracos e 11 peões. O objetivo do jogo é comer todos as peças. Apenas deve sobrar o peão 
devorador no final do jogo. Curiosidade: a palavra targui é o nome que deram a um povoado 
nômade do Sahara. 
 
 



Abia 
Abia é um jogo de aposta praticado por homens da África Central. Pode-se dizer que é uma 
espécie de ancestral do poker. 
Compõe-se de um tabuleiro circular, peões com um lado “cara” representado por um símbolo e 
um lado “coroa” neutro, uma cesta e uma aposta que pode ser o que os jogadores quiserem 
(sorvete, brinquedos, balas…). 
 

Como fazer gnomos Waldorf – passo a passo 
O objetivo do jogo é ganhar a aposta. No início, atribui-se um peão a cada jogador. Escolhe-se 
a aposta. Logo um jogador mistura todos os peões com um peão testemunha, antes de jogá-
los no tabuleiro. Os jogadores cujos peões caem no mesmo lado que o peão testemunha, 
dividem a aposta. 
 

Shisima 

 
Shisima é um jogo que consiste em alinhar três peças. Originário do Quênia, shisima, na língua 
tiriki, significa “extensão de água”. Embora as estratégias sejam parecidas ao jogo da velha, no 
shisima tenta-se impedir que o adversário alinhe as peças em uma das diagonais do tabuleiro 
octagonal. Enfim, é um jogo de estratégia, raciocínio e antecipação. Através do jogo é possível 
explorar conceitos matemáticos como frações, medidas e ângulos. 

 

Tsolo yematatu 

 
Tsoro Yematatu é originário do Zimbabwe. Trata-se de um jogo de estratégia simples para dois 
jogadores. Cada jogador recebe três peças para jogar em um tabuleiro triangular com dois 
lados iguais. O objetivo é criar uma linha de três com suas peças de cores. 
Bonecas africanas 
Há alguns anos, os fabricantes de bonecas estão desenvolvendo bonecas étnicas, de distintos 
países, o que contribui para aumentar a diversidade cultural no brincar infantil. Antes o 
mercado era exclusivo das bonecas brancas. Hoje em dia há outras bonecas disponíveis. 

http://www.criandocomapego.com/como-fazer-gnomos-waldorf-passo-a-passo/


Minha filha mesmo já tem quatro bonecas negras, embora apenas uma delas seja africana, de 
fato. Em nossa casa, Laura brinca muito com sua Baby Alive negra, com um bebezinho negro. 
Infelizmente, apenas o tom de pele define a raça, porque os traços faciais seguem sendo de 
brancos e com a Tiana, princesa da Disney. A quarta boneca é uma abayomi, que, por ser de 
pano, ainda não pode brincar. Aliás, esta é a mais conhecida em nosso país. 
As bonecas baseadas nas pessoas negras não são apenas um brinquedo, mas sim uma porta 
de entrada para a tolerância e a compreensão. Devemos mostrar às nossas crianças que as 
bonecas africanas ajudam a formar a riqueza da diversidade racial e cultural no mundo. 
 
Veja algumas bonecas africanas que representam suas etnias: 
Queens of Africa (Rainhas da África) 

 
 
Fara e Fina 

 
Rooti Dolls 

 
Ntomb’entle 

 
Nandikwa Dolls 

 
 



Kenya Dolls 

 
Naïma Dolls 

 
Ethi Dolls 

 
Enfim, os brinquedos africanos são um reflexo da diversidade cultural do continente. Ainda que 
vivamos em um mundo globalizado, temos pouca informação sobre esse material tão rico que 
deveria estar disponível para qualquer criança de todo o mundo. Sobretudo porque a África 
deixou suas marcas em distintos países do mundo. E o Brasil é um deles. 
Eu estou em busca de uma dessas bonecas maravilhosas para minha filha. Espero conseguir 
uma logo. E que, mais adiante, quando Laura tenha a idade adequada, também possa 
conhecer e jogar alguns dos brinquedos africanos. 

 
http://www.criandocomapego.com/brinquedos-africanos-jogos-e-bonecas/ 
 

Jogos Africanos – A Matemática Na Cultura Africana 

Esta páginas e para mostra os inúmeros jogos africanos que nossa população negra da 
Diáspora desconhece, e quanto esses jogos estimulação o raciocínio lógico e matemático. 
Jogos Africanos De Tabuleiro – A Matemática Na Cultura Africana 

http://www.criandocomapego.com/brinquedos-africanos-jogos-e-bonecas/


 
SHISIMA 
O jogo  Shisima, é um jogo que envolve o alinhamento de três peças, jogado pelas crianças da 

parte ocidental do Quênia. 
Na língua tiriki, a palavra shisima quer dizer “extensão de água”. Eles chamam as peças de 

imbalavali ou pulgas-d’água. 
As pulgas-d’água movimentam-se tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com o 

olhar. 
Este jogo se assemelha as estratégias utilizadas em nosso “jogo da velha”, mas neste tenta-se 
impedir que o adversário alinhe suas peças em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito 

lados). 
É um jogo que envolve estratégia, racíocinio e antecipação. 

Na matemática trabalhamos com a construção do tabuleiro, onde é possível explorar conceitos 
matemáticos de geometria (raio, diâmetro, círculo, circunferência,…), frações, medidas, 

ângulos e principalmente o desenvolvimento do racícionio lógico.  
 YOTÉ 

 
YOTÉ 
Este jogo, muito popular em toda a região oeste da África (particularmente no Senegal), é uma 
das melhores escolhas para a introdução do educando à cultura africana e, ao mesmo tempo,  
 

convidá-lo a desenvolver seu raciocínio e sentido de observação.  

https://elegbaraguine.files.wordpress.com/2013/11/1fb04-il_570xn-216337482.jpg
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Em alguns países africanos, os jogos de estratégia, como o Yoté, estão muito ligados às 
tradições. As táticas de jogo são verdadeiros segredos de família, passados de geração em 
geração; as crianças são iniciadas ao conhecimento do jogo quando estas se mostram aptas 
ao raciocínio estratégico. Entre alguns povos, este jogo é reservado exclusivamente aos 
homens, e às vezes, é usado para resolver conflitos entre eles. Outro motivo que faz o Yoté 
popular, principalmente no Senegal, é o fato de que os jogadores e os espectadores fazem 
apostas baseadas neste jogo. 
Em muitos grupos infantis, as crianças costumam traçar o tabuleiro na areia, utilizando como 
peças pequenos cocos, sementes, pedras ou qualquer outro recurso facilmente conseguido. 
Classificado entre “os melhores jogos da infância” pelo Comitê Internacional da UNICEF, este 
jogo desenvolve muito a sagacidade e o sentido de observação. Com uma estrutura e regras 
totalmente baseados em estratégia, o Yoté incentiva o educando ao raciocínio, desde o 
posicionamento da primeira peça até a percepção de que se ganhou ou perdeu a partida. Vale 
ainda destacar a semelhança das regras do Yoté com o jogo de Damas, muito popular entre os 
brasileiros. 
Regras do Yoté 

▪ É um jogo de confronto estratégico para 2 jogadores. 
▪ Usa-se um tabuleiro de 30 casas com 24 peças, 12 de cada cor ou tonalidade. 

Objetivo: Capturar ou bloquear todas as peças do adversário. 
Início da partida 

▪ Cada jogador escolhe uma cor e coloca sua reserva de peças fora do tabuleiro. 
▪ Os jogadores determinam quem começa. 
▪ Cada jogador, na sua vez, pode colocar uma peça em uma casa vazia da sua escolha, 

ou mover uma peça já colocada no tabuleiro. 
Movimentos: As peças se movimentam de uma casa em direção a uma casa vazia ao lado, no 
sentido horizontal ou vertical, mas nunca na diagonal. 
Captura 

▪ A captura ocorre quando uma peça pula por cima da peça do adversário, como no jogo 

de Damas . A peça que captura deve sair da casa 
adjacente à peça capturada e chegar, em linha reta, na outra casa adjacente que deve 
se encontrar vazia. 

▪ Além de retirar a peça capturada, o jogador retira mais uma peça do adversário de sua 
livre escolha. Assim, para cada captura, o jogador exclui um total de duas peças do 
adversário. 

▪ A captura não é obrigatória. 
▪ Caso um jogador sofra captura de uma peça e não possua outras sobre o tabuleiro, seu 

adversário não poderá reivindicar a outra peça a qual teria direito. 
Captura múltipla 

https://elegbaraguine.files.wordpress.com/2013/11/f445e-yote-tab-capt.jpg


▪ Um jogador pode capturar várias peças do adversário com a mesma peça, até que não 
haja mais condições de pular. 

▪ Durante a captura múltipla é obrigatório, depois de cada captura, retirar a segunda peça 
antes de prosseguir com outras capturas. 

▪ É permitido retirar uma peça que lhe dê condição de continuar capturando outras peças. 
Final do jogo 

▪ O jogo termina quando um dos jogadores ficar sem peças ou com as peças bloqueadas. 
▪ Quando os jogadores concordam que não há mais nenhuma captura possível, vence 

aquele que capturou mais peças. 
▪ Se ambos os jogadores ficarem com 3 ou menos peças no tabuleiro, e não seja mais 

possível efetuar capturas, o jogo termina empatado. 
 
https://elegbaraguine.wordpress.com/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/ 
 

Sugestão de jogos africanos e afro-brasileiros 
 
Os jogos têm como caráter atrativo a ludicidade, prazer que proporciona a superação, a 
motivação, a socialização, não deixando de fora o compromisso, o esforço, o trabalho, a 
solidariedade, a competição e até a frustração, ocasionando a satisfação de ganhar ou de ser 
melhor que antes. Diante disso apresentaremos sugestões de alguns jogos Afro-brasileiros e 
africanos ( online e presencial) com intenção de explorar a temática do blog Relações Étnicos 
Raciais. 
 
Jogo da memória:(online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/LcbBDycxyND06aSTHZaLeWGLgxyhOAWKdN_6H7O0_F1
Cf3N76OWu4He93U7cNUaXvruv=s138) 
 
O Jogo da Memória da Igualdade tem como objetivo encontrar pares de cartas semelhantes. O 
diferencial é que os pares são formados com imagens de homens e mulheres, caucasianos, 
negros e índios em situações que retratem o exercício de papéis iguais. Essas imagens trazem 
oportunidade de se refletir sobre a discriminação, sobre direito à igualdade de gênero e racial. 
 
Acesse o link para jogar: 
http: // www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/memotest/memotest.html - 
 
 
Bonecos de papel: (online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/LoDrHxsxNFH7_zh6bLYLYOLH0XKpD03RqLr7BBe4PuI4G
XLsysch7MTDombulH5VJSu2-A=s85) 
 
Vista os personagens com diferentes roupas e acessórios, representando, assim, os povos 
indígenas, africanos, europeus e orientais que formam o Brasil multicultural. Você poderá 
selecionar até dois personagens; a partir daí, escolha as roupas de sua preferência e troque 
suas roupas quantas vezes quiser. 
 
Acesse o link para jogar:  
http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/bonecos/bonecos.html -  
 
 
Borboleta – Moçambique (presencial) 
(https://lh3.googleusercontent.com/pStT74daKeWOFAMCchZ4QkQxKK5xw4HNVLVnYBE_55i
Y2ksXuFEsT3iYIlYxtERyQnIwtA=s114) 
 
Crianças em Moçambique denominam esse jogo de Borboleta por causa da forma do tabuleiro. 

https://elegbaraguine.wordpress.com/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/
http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/memotest/memotest.html
http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/bonecos/bonecos.html


Regras: 
Jogam 2 participantes em cada tabuleiro, cada um com 9 peças.  
As peças de um e de outro jogador devem ser de cores diferentes.  
Podem ser usadas, como peças, tampinhas de garrafa.  
Desenhe em E.V.A. ou cartolina dois triângulos com pontos de encontro.  
Marque os pontos em que as linhas se cruzam, exceto no ponto central.  
Os jogadores colocam as suas nove peças de cada lado do tabuleiro de jogo, deixando o 
centro do espaço vazio.  
Os jogadores revezam-se para mover uma de suas peças para um espaço vazio adjacente. Um 
jogador pode saltar sobre o oponente se houver um espaço vazio seguido dele. O jogador, 
então, adquire a peça do seu oponente. O jogador pode continuar movendo-se ou saltando 
com a mesma peça até que ele fique bloqueado. Um jogador que tenha mais de um possível 
salto escolhe qual o movimento a tomar. Se um jogador não consegue fazer um movimento na 
sua vez de jogar, perde a peça. Vence o jogo o jogador que capturar todas as peças do seu 
oponente. 
As táticas do jogo são verdadeiros segredos de famílias africanas passados de geração em 
geração. Iniciam-se as crianças ao conhecimento de jogo quando estas se mostram aptos ao 
raciocínio estratégico. 
 
Fonte ://www.editorapositivo.com.br/lib/ecobox/anexos 
 
 
Shisima (presencial)  
(https://lh3.googleusercontent.com/wRpolAWAGgCzd7kdBIx_ulH4LXJYBaDCqTEfvBxDNAiMe
KCIrTTW5pQTaR_CqodHlQOXiQ=s113) 
 
As crianças do país africano Quênia jogam um jogo de três alinhado chamado Shisima. Na 
língua tiriki, a palavra shisima quer dizer "extensão de água". Eles chamam as peças de 
imbalabavali, ou pulgas d'água. As pulgas d'água se movimentam tão rapidamente na água 
que é difícil acompanhá-las com os olhos. É com essa mesma velocidade que os jogadores de 
Shisima mexem as peças no tabuleiro. As crianças do Quênia desenham o tabuleiro na areia e 
jogam com tampinhas de garrafa. 
Material: Tabuleiro e 6 peças/marcadores (3 de cada cor)Objetivo: Colocar três peças em linha 
reta. 
 
Regras: 
1. Coloque as peças no tabuleiro, três de cada lado.2. Um jogador, de cada vez, mexe uma de 
suas peças na linha até o próximo ponto vazio, seguem-se revezando-se.3. Não é permitido 
saltar-se por cima de uma peça.4. Cada jogador tenta colocar as suas três peças em linha 
reta.5. O primeiro a colocar as três peças em linha reta ganha o jogo.6. Se repetir o mesmo 
movimento três vezes, a partida termina empatada e começa o jogo novamente.7. Os 
jogadores devem-se revezar para iniciar o jogo. 
 
Fonte://www.mat.ibilce.unesp.br/laboratorio/pages/jogos/shisima.htm 
 
Pesquisado por Heloisa 2015 
 
Mancala (online) 

 



(https://lh3.googleusercontent.com/IKhrU26EsGWRmskXr4MHiyYWFe-YGtZFo8vE-
6OPPO3TRZjmyEKDD4zm47BK167U314p=s113) 
 
O jogo africano Mancala vem de longa data, cerca de 7.000 anos, e, ao que tudo indica, é o 
“pai” dos jogos. Sua provável origem encontra-se no continente africano. 
Mancala é um jogo de estratégia relacionado à semeadura. Tem origem na palavra árabe 
nagaala que significa “mover”. Simula o ato de semear, a germinação das sementes na terra, o 
desenvolvimento e a colheita. O movimento das sementes pelo tabuleiro era associado ao 
movimento celeste das estrelas, e o próprio tabuleiro simbolizava o Arco Sagrado. 
 
Regras:Número de participantes : 02 
Objetivo do jogo:  
Capturar o maior número de sementes. 
Preparação do Jogo: distribuir 4 sementes em cada casa e sortear quem iniciará a partida. 
Cada jogador fica com uma fileira de 6 casas, que será considerada seu “campo” e um oásis a 
sua direita, onde deposita as sementes capturadas. 
Movimentação do jogo: os jogadores se alternam fazendo um lance cada vez. Em cada jogada 
ele deve escolher uma casa de seu campo e pegar todas as sementes desta casa, semeando-
as pelas casas seguintes, uma semente em cada casa de seu campo e/ou do campo do seu 
adversário. As 12 casas do tabuleiro são consideradas como se fosse um circuito que deve ser 
percorrido no sentido anti-horário. Se o número de sementes a ser semeado for maior que 
onze, dá-se uma volta completa pelo tabuleiro sem deixar no oásis do adversário nenhuma 
semente e prosseguem-se repartindo as restantes pelas casas seguintes. Como capturar 
sementes: é preciso que a última casa onde o jogador semeou satisfaça duas condições: 
pertença ao campo adversário, contenha 2 ou 3 sementes, já contado com aquela recém-
semeada. Neste caso, o jogador pega para si as sementes dessa casa e as da casa 
precedente, desde que ela também satisfaça as condições. E também as da segunda 
precedente e assim por diante, até chegar a uma casa que não mais satisfaça às condições, 
quando então se encerra a jogada As sementes capturadas ficam com o jogador que as 
capturou.  
 
Regra importante: O jogador não pode deixar o campo do adversário sem sementes. Se isso 
ocorrer ele deve fazer uma jogada que recoloque sementes no campo do adversário sem 
sementes, desde que isso seja possível num único lance (essa é uma regra única dentre os 
jogos conhecidos).  
 
Finalização da partida: a partida se encerra quando ocorrerem uma das situações: Não ser 
possível colocar sementes no campo vazio do adversário, em um único lance. Neste caso, o 
jogador pega para si todas as sementes que restarem em seu campo · Restarem tão poucas 
sementes sobre o tabuleiro que nenhuma captura seja mais possível. Neste caso estas 
sementes não ficam com ninguém O jogador que tiver capturado mais sementes será o 
vencedor da partida. 
 
Acesse o link para jogar: http://pt.freegamesmax.com/tabuleiro/mancala-3 
 
Matacuzana (presencial) 

 
(https://lh3.googleusercontent.com/aBMKFFEfZFf2KCWxD9HSzkvd9fkNfyn_t8zIKzwA9LcvbLX

http://pt.freegamesmax.com/tabuleiro/mancala-3


zVz1c8WudM6LSig6rUpOMzg=s113) 
 
Providenciar algumas pedrinhas e fazer um buraco no chão. Se você estiver dentro de casa, 
recorte um círculo de papel e coloque-o no chão para fingir que é um buraco, reúna um grupo, 
cada um com uma pedrinha na mão, e encha o buraco com outras pedrinhas. O objetivo da 
brincadeira é jogar a sua pedrinha para cima, tirar uma das pedrinhas do buraco e pegar de 
volta a sua antes de ela cair no chão. Joga uma pessoa por vez. Cada um deve ir jogando até 
errar ou esvaziar todo o buraco. Quem erra passa a vez. Vence quem tirar o maior número de 
pedrinhas. Há algumas maneiras de elevar o nível de dificuldade da brincadeira, tirando duas 
pedrinhas do buraco em vez de uma e batendo palmas depois de lançar a pedrinha para alto. 
 
Fonte: %Brincadeiras%20africanas%20(3).pdf 
 
Ampe (presencial)  

 
(https://lh3.googleusercontent.com/_a7J88EqhEPAk5cYQ-
fMAk36erKLd_9EgFcSpOysGIPnb2_YA1wwzxp7eKpfg7vShZi8A2A=s120) 
Ampe é um jogo simples, jogado por crianças nas escolas de Gana. É um ótimo jogo para 
grupos. Nesse jogo, o grupo escolhe um jogador para ser o líder. Depois, os outros jogadores 
formam um semicírculo enquanto o líder encara o jogador da outra ponta. A seguir, o líder e o 
jogador da outra ponta batem palmas. Em seguida, ambos pulam no lugar ao mesmo tempo. 
Por fim, ambos pulam e levam um pé para frente. Se ambos levarem o mesmo pé à frente, o 
líder está fora e o jogador toma seu lugar. Se colocarem pés diferentes, o líder passa para o 
próximo jogador e faz o mesmo desafio. Os líderes ganham um ponto por cada vez que 
derrotarem um jogador, e cada jogador tem a sua vez como líder. O jogador com mais pontos 
vence. 
 
Fonte:http://www.ehow.com.br/jogos-tipicos-criancas-africanas-lista_4145 
 
Jogo de mapa (online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/dkbKHcPAuuseTHRO-
KQA_jvuLVWc59renzwvwWplZoK_BXREo0OBQBX0tP-lxRipy94W=s127) 
 
Existem mais de 1 bilhão de pessoas no continente Africano. A Nigéria é o maior país da África, 
com uma população com mais de 170 milhões de pessoas. Aprenda a localizar a Nigéria e 
mais outros 49 países africanos com esse jogo e use esse mapa online para estudar e 
aumentar os seus conhecimentos. 
 
Acesse o link para jogar: http://online.seterra.net/pt/vgp/3034 
 
Pesquisado por Ana Marta. 
 
 
 
 

http://online.seterra.net/pt/vgp/3034


Pegue o Bastão (presencial) 
(https://lh3.googleusercontent.com/dkbKHcPAuuseTHRO-
KQA_jvuLVWc59renzwvwWplZoK_BXREo0OBQBX0tP-lxRipy94W=s127) 
 
E um jogo de origem egípcia explicitamente homenageando um deus ou em atitudes 
descontraídas, os antigos egípcios demonstraram que era preciso, em certos momentos, deixar 
o trabalho de lado e divertir-se.Regras:É necessária uma vara para cada jogador. Os jogadores 
formam um grandecírculo. O objetivo é pegar o bastão mais próximo à sua direita antes de cair. 
Estes devem manter suasvaras na vertical e a frente, com uma ponta tocando o chão. O 
dirigente grita a palavra "trocar". Todomundo deixa sua vara equilibrada e corre para a próxima 
à sua direita e tenta pegá-la antes que ela caiano chão. Se um jogador não consegue pegar a 
vara antes que caia ele está fora do jogo e deve levar oseu bastão. O último a permanecer sem 
errar vence. 
 
Fonte: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/pibid/files/2014/11/Apostila-jogos-e-brincadeiras-da-
cultura-africana-pibid.pdf 
 
Trilha da África (Online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/PIjqIfo_s9X3lNxD9r92QBTnv1qXR_BAGNrPzLMfUr1kxZrG
SOhdteJPtodYtGT0h82Fmg=s132) 
 
Este jogo se estrutura no tradicional jogo de trilha. Boa parte dos jogos de tabuleiro modernos é 
baseada nesse antigo jogo em forma de espiral. 
 
Acesse o link para jogar:http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/trilha/trilha.html  
 
 
Yoté (presencial) 

 
(https://lh3.googleusercontent.com/bv0SOQsdG-
wwT9RIFkEGHQNwiN4aDIFuUVOLzBRsMNyr0h_TsQ6iA0BTmtNK9dWsU1Nobg=s113) 
 
É um jogo matemático de confronto entre dois jogadores. De origem africana o tabuleiro é 
muitas vezes improvisado diretamente no solo. Classificado entre os melhores jogos de 
tabuleiro do mundo, este jogo desenvolve o raciocínio e a observação. As suas regras, apesar 
de simples, permitem uma grande variedade de movimentos e jogadas que originam mudanças 
repentinas no decorrer da partida. Exige dos jogadores um raciocínio rápido e criativo, desde o 
posicionamento da primeira peça até à perceção de que se ganhou ou perdeu a partida.  
Objetivo: Capturar ou bloquear todas as peças do adversário. Vence aquele que capturar todas 
as peças do adversário ou as bloqueia de forma a não haver possibilidade de movimentos. Se  
ambos os jogadores ficarem com 3 peças ou menos no tabuleiro, a partida termina empatada.  
Classificação: Jogo matemático.  
 
 
 

http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/trilha/trilha.html


Material: Tabuleiro de 30 casas (6 por 5), 12 peças lisas e 12 peças perfuradas. 
 
Fonte: http://www.laabufpa.com/jogos-africanos/23-sobre-o-jogo-yote.html 
 
Eu fui a África e vi.. (online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/BTO5ixC59zOyYTmjISmFG9jiCr66Wi_1kxnkt2eOxbiTSZ9U
Kf_megNm9tH8LVVu0xrR=s120) 
Vá até a África conhecer os animais daquele continente e exercitar a sua memória. 
 
Acesse o link para jogar: http://www.atividadeseducativas.com.br 
 
Pesquisado por Sofia Cristovam 
 
Kebeto ( presencial) 
(https://lh3.googleusercontent.com/0XVuJLdmj8RgjJGtR9SfpsMXBtcw-U47bDVn-pPy0aE-
uZPw3eXKgTwhDwO2tIAkACV6Cw=s125) 
 
Este jogo é jogado com pelo menos 4 crianças que formam um círculo. Uma criança é 
escolhida para ser o passador do cinto. O passador do cinto é o que esconde ele, atrás de 
outra criança no círculo. O transeunte cinto tem que fazer isso discretamente de modo que ele 
ou ela não é detectada. Se o cinto de passer é pego, a criança que o cinto foi colocada atrás 
tenta correr atrás do passador de cinto. Como o jogo "Duck-pato ganso", o transeunte cinto tem 
que fazer de volta para um local aberto no círculo antes que ele seja capturado. 
 
Fonte: http://reiel.loveblog.com.br 
 
Maria (presencial) 

 
(https://lh3.googleusercontent.com/0XVuJLdmj8RgjJGtR9SfpsMXBtcw-U47bDVn-pPy0aE-
uZPw3eXKgTwhDwO2tIAkACV6Cw=s125) 
 
Consiste em lançar com as mãos pedrinhas ou castanhas de caju do solo para 
o alto. Os participantes podem ir formulando ou alterando as regras como: “jogar a 
semente para cima e pegar com a mão contrária”, “quem deixar cair à semente que 
jogou devolver as que ganharam em outras partidas”, etc. O jogo é semelhante a “Chincha” ou 
“Três Marias. 
 
https://elegbaraguine.wordpress.com/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/ 
 
Geografia África (online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/SRenB7FSAisZRD0bUVgzaThvAlsfEP_ChY0_3hJuam43w
Hh3H0E6rMlEEVc9Xq2fOmy5yCY=s123 
 
Você sabe onde ficam os países do continente Africano? Tem a certeza que não se vai 
enganar? Muito bem então para jogar a este jogo da geografia no continente Africano, o que 
você terá que fazer é muito simples, basta clicar em cima do país que pensa estar naquele 
local no mapa, você acha que não se engana? Vem já experimentar este jogo e aprender a 
geografia do continente africano. 
 
Acesse o link para jogar: http://jogoseducativos24.com.br/Jogo-geografiaafrica.aspx 

http://www.atividadeseducativas.com.br/
http://jogoseducativos24.com.br/Jogo-geografiaafrica.aspx


Jogo Morabaraba (online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/wjf4KkAXFiDlwG0k17-
BSgDZ2EKDYaiMvG55KpxBSkx8_8uTgTrIWEW2ybWxr8NJMvIwww=s113) 
 
Morabaraba é um jogo de estratégia com tabuleiro. É uma variação do jogo inglês “Morris”, 
introduzida na África pelos colonizadores britânicos, tendo adquirido na variante africana as 
linhas diagonais e o aumento no número de peças. Na África do Sul também é conhecido como 
Xhosa. Na versão Sul-Africana as peças são denominadas de "vacas". O jogo tem quatro 
fases: 
 
Fase 01: Colocando as peças: o tabuleiro começa vazio. Cada jogador possui 12 peças. O jogo 
começa com o primeiro jogador colocando uma peça em qualquer intersecção vazia do 
tabuleiro. O objetivo é fazer uma fileira com três peças em qualquer linha desenhada no 
tabuleiro. Ao fazer 3 em uma linha, o jogador possui o direito de tirar qualquer peça do 
adversário, menos as que formam um trio, a menos que todas do adversário se encontrem 
nessa situação, se isso ocorrer qualquer uma pode ser removida. Se um movimento criar mais 
de 1 trio de peças na mesma linha, apenas 1 peça do adversário pode ser removida.  
 
Fase 02: Movendo as peças: Depois que todas as peças foram colocadas, cada jogador pode 
mover sua peça para uma intersecção vazia adjacente. Como antes um trio na mesma linha de 
pedras de um mesmo jogador da direito a esse jogador de retirar uma pedra do adversário. Os 
jogadores podem desfazer e refazer, como queiram. seus trios de peça. Toda vez que um trio é 
refeito uma peça do adversário pode ser tomada. Ao retirar do trio o jogador expõe sua peça ao 
adversário, que se fizer um trio em uma linha poderá capturar a peça e evitar que o trio seja 
refeito. Em algumas variações não se aceita que um trio desfeito para formar outro possa ser 
refeito na jogada seguinte. 
 
Fase 03: Voando com as peças: Quando um jogador tem apenas três peças restantes, essas 
peças poderão "voar" para qualquer intersecção vazia do tabuleiro. Se o adversário tiver mais 
de 3 ele não poderá usar a mesma estratégia até também ter 3 peças. 
 
Fase 04: Final do jogo: vence o jogador que não deixar nenhuma possibilidade de movimento 
para seu oponente. Ganha também quando o oponente possui apenas duas peças. O empate 
ocorre quando um dos jogadores possui apenas três peças e o outro não consegue capturar 
nenhuma de suas peças em 10 jogadas seguidas. 
 
Acesse o link para jogar: http://www.laabufpa.com/jogos-africanos/19-jogo-morabaraba-online. 
 
Pesquisado por Tauani 
 
Jogo: Vista a princesa Africana (online) 
 

 
(https://lh3.googleusercontent.com/Ylbf2HL_D0VdJteKiXyELp6_ipsXcZnAtY2__Ra845131oet9

http://www.laabufpa.com/jogos-africanos/19-jogo-morabaraba-online.


Ymsu9ANVL4Pw_zotWUkzA=s85) 
Estética pretas. 
 
Acesso para jogar: http://www.ojogos.com.br/jogo/vista_a_princesa_africana 
 
Quebra Cabeça (online) 
(https://lh3.googleusercontent.com/h9zaWbCOYnV6a13aWRJ5EQw0neRmvAR-
nZfjLdzH8NW42c7XaJ8UaWIXaau7mVhSiQR62g=s85) 
 
Valorização da diversidade cultural brasileira 
Este quebra-cabeça é um jogo de construção composto por 16 cubos. Cada uma das seis 
faces terá a imagem de uma obra de arte. 
 
Acesso: http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/cubos/cubo.html 
 
Kukulu (presencial) 

 
(https://lh3.googleusercontent.com/ExuAVmtF-D8tLQ2hfhLr3fMA3EBGXLBzwSmYjvAE6Hj-
DRrw36jyR7SVGQayB2OvpJvC2w=s122) 
 
Antes do game começar, um lugar deve ser escolhido para ser a base principal do jogo. Este 
lugar é chamado de Mariam. De seis a quinze crianças pode jogar este jogo. Este jogo é muito 
parecido com a versão americana de esconde-esconde. Antes do jogo começar, uma pessoa é 
escolhida para dizer "Kukulu". Quando a criança diz Kukulu no local escolhido (Mariam), as 
outras crianças para esconder uma certa quantidade de tempo. Depois que a criança explora 
escolhido para as crianças escondidas os meninos e meninas tentar correr de volta para a 
Mariam sem ser pego pelo o escolhido. Aqueles que não são apanhados são os vencedores. 
 
fonte: http://reiel.loveblog.com.br/400273/jogos-e-brincadeiras-das-tribos-africanas/ 
 
Jogo do Anel Africano (presencial) 
(https://lh3.googleusercontent.com/HBqPwlhp4Rm7Z7kyUqoM7KeDFIftO5t8rw0UEOR7yenDBt
r8tdIAwlBC0n2JDXQLXUz0=s113) 
 
O anel africano é um jogo engenhoso e popular entre várias tribos da África. 
Assim como o jogo de controle, é ótimo para desenvolver a coordenação motora, bem como o 
raciocínio. 
 
Link para confeccionar e jogar. 
http://www.fazfacil.com.br/artesanato/jogo-anel-africano/2/ 
 
Pesquisado por Paulo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ojogos.com.br/jogo/vista_a_princesa_africana
http://www.unidadenadiversidade.org.br/jogos/cubos/cubo.html
http://www.fazfacil.com.br/artesanato/jogo-anel-africano/2/
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