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JOGO FORÇA E SAÚDE 

O Jogo Força e Saúde é um jogo de tabuleiro - educativo - que tem 

como objetivo ensinar e/ou reforçar o tema ”Força”. O jogo inclui: um tabuleiro, 

um baralho com 20 cartas contendo questões sobre o tema, um dado e 

tampinhas de garrafa de acordo com o número de jogadores. Existe também 

um texto no qual o aluno poderá encontrar respostas para as perguntas 

contidas nas cartas, e que deve ser lido antes do jogo iniciar. Participando 

dessa atividade o aluno poderá APRENDER sobre o tema e ainda ficar mais 

FORTE, pois o jogo traz muitas surpresas, como por exemplo, casas que 

convidam o aluno a realizar atividades práticas de força.  

 

Procedimentos gerais (o professor deverá:) 

• Explicar/relembrar o tema; 

• Dividir ou mediar a divisão/organização dos alunos; 

• Distribuir o texto/resumo sobre o tema para cada aluno; 

• Estabelecer um tempo para que os alunos leiam o texto e destaquem as 

coisas mais importantes; 

• Deixar o texto para consulta durante o jogo, com tempo cronometrado para 

tirar dúvidas (lembrando que no jogo, enquanto um aluno consulta o texto 

os outros não podem consultar). Sugere-se 15 segundos; 

• Entregar as tampinhas recicladas para os alunos ornamentá-las (pintando, 

desenhando ou escrevendo), customizando-as antes do início do jogo; 

• É importante que todas as etapas sejam bem explicadas e conduzidas pelo 

professor, e que o professor parabenize a execução das tarefas motoras 

quando forem executadas, nãos as relacionando apenas como “prendas”. 

 



 

CARTAS DE PERGUNTAS & ATIVIDADES (ACERTAR/ERRAR) 

 

 

 

  
PERGUNTA N° 1 

 
Qual é a capacidade física que nos 
permite mover o corpo, empurrar, puxar, 
sustentar cargas ou resistir a pressões? 
 

Se você acertou a resposta jogue mais uma vez 

o dado! 

Se você errou dê 2 saltos bem altos! 

PERGUNTA N° 2 
 

No momento em que realizamos um 
chute potente no futebol, existe uma 
combinação da força com a velocidade 
(que representa um tipo de força 
muscular). Qual é o nome dessa força? 

Se você acertou a resposta faça 3 abdominais e 

fique mais forte!  

E se você errou seus colegas avançam 1 casa. 

PERGUNTA N° 3 
 

Quando falamos em força exercida em 
relação ao próprio tamanho corporal, 
estamos falando de que tipo de força? 

Se você acertou a resposta SORRIA, e escolha 

alguém para pagar uma prenda durante 5 

segundos, determinada por você! 

Se você errou,  pague uma prenda determinada 

pelo jogador que está mais próximo de você 

no tabuleiro. 

PERGUNTA N° 4 
 

Atividades físicas que trabalham a força 
devem ser realizadas quantas vezes por 
semana, no mínimo? 

Se você acertou a resposta avance 2 casas!  

Se você errou... faça uma CARETA para todos 

rirem! 

PERGUNTA N° 5 
 

Atenção, “2 em 1”: “As atividades físicas 
regulares produzem efeitos na densidade 
óssea, no tamanho e na forma dos 
ossos”, evitando qual problema e qual 
doença típicos dos ossos? 
 

Se você acertou as respostas você avança 2 

casas, e se você errou volte 1 casa. 

PERGUNTA N° 6 
 

VERDADEIRO OU FALSO: A força 
explosiva é a capacidade de resistir ao 
cansaço com desempenho prolongado de 
força. 
 

Se você acertou a resposta... SORRIA! E 

escolha um adversário para ficar uma rodada 

sem jogar... 

 



 

 

 

 

 

  
PERGUNTA N° 7 

 
Durante o movimento corporal do Ser 
Humano, qual a ação realizada pelo 
músculo e como o osso reage? 

Se você acertou a resposta jogue o dado mais 

uma vez! 

Se você errou, seu colega que está mais perto 

da chegada escolhe uma prenda para você 

pagar (se for mais de um colega/dupla, eles 

devem decidir UMA prenda para você pagar). 

PERGUNTA N° 8 
 

Tipo de força independente do tamanho 
do seu corpo, como por exemplo, levar 
uma mochila nas costas ou levantar o 
sofá. De qual tipo de força estamos 
falando? 

Se você acertou a resposta faça uma 

“estrelinha” e ande + 1 casa.   

Se você errou volte 4 casas. 

PERGUNTA N° 9 
 

Qual é a substância que deixa os nossos 
ossos mais fortes e resistentes? 

 

Se você acertou a resposta você e seu colega 

que está mais perto da LARGADA avançam 1 

casa, mas se você errou todos (incluindo você) 

realizam uma atividade de força isométrica 

determinada por você. 

 

PERGUNTA N° 10 
 

As atividades físicas de fortalecimento 
ósseo agem em nosso corpo de duas 
formas diferentes, quais são elas? 

Se você acertou a resposta chame rapidamente 

todos os colegas da sala para darem um 

“abraço coletivo”! 

Se você errou fique uma rodada sem jogar. 

 

PERGUNTA N° 11 
 

A atividade de “escalar” uma parede ou 
subir em uma árvore são atividades em 
que predomina qual tipo de força? 

 

Se você acertou a resposta SORRIA e jogue 

novamente o dado!  

Se você errou faça 3 “marinheiros”. 

 

PERGUNTA N° 12 
 

VERDADEIRO OU FALSO: A força 
isométrica é aquela que desenvolve 
tensão do músculo sem alterar o seu 
comprimento.  

Se você acertou a resposta ANDE 1 CASA e 

escolha um colega para ficar mais forte e 

realizar uma atividade de força isométrica de 

sua escolha.  Mas, se você errou, fique uma 

rodada sem jogar. 

 



 

 

 

 

 

  
PERGUNTA N° 13 

 
VERDADEIRO OU FALSO: A força 
explosiva é a menor quantidade de força 
que é feita pelo músculo em um curto 
espaço de tempo. 
 

Se você acertou a resposta realize um 

movimento que utilize força explosiva! 

Se você errou volte 2 casas! 

PERGUNTA N° 14 
 

Exemplo de atividade que trabalha força 
isométrica: 
a) Realizar um chute ao gol no futebol 
b) Empurrar um objeto fixo ou a parede  
c) Levar uma mochila nas costas 
d) Levantar-se rapidamente 
 
Se você acertou a resposta avance 3 casas. E 

se você errou avance apenas 1 casa. 

PERGUNTA N° 15 
 
Uma atividade que trabalha força de 
resistência isométrica é: 
a) Levantar-se rapidamente do chão 
b) Escalar uma montanha 
c) Arremesso de peso  
d) Segurar um bebê por um longo tempo 
 
Se você acertou a resposta convide um colega 

para fazer junto com você 3 abdominais. E se 

você errou, faça sozinho 5 abdominais. 

PERGUNTA N° 16 
 

Complete a seguinte afirmação: 
Atividades físicas de fortalecimento ósseo 
produzem força sobre os ossos 
promovendo... 
a) Crescimento saudável dos ossos 
b) Maior e melhor força do coração 
c) Fratura nos ossos 
 
Se você acertou a resposta, meus parabéns!!! 

 

PERGUNTA N° 17 
 
Exemplo de atividade que trabalha força 
absoluta: 
a) Brincar de “morto vivo” 
b) Chutar uma bola 
c) Pular corda durante 3 minutos 
d) Levantar o sofá 

Se você acertou a resposta avance 1 casa. Se 

você errou volte 2 casas. 

 
 

PERGUNTA N° 18 
 

VERDADEIRO OU FALSO: Quando 
praticamos atividades de força apenas os 
músculos são beneficiados. 

 

Se você acertou, todo mundo aplaude você e 

você justifica sua resposta. Se você errou fique 

uma rodada sem jogar.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
PERGUNTA N° 19 

 
VERDADEIRO OU FALSO: Com a 
prática regular de atividades de força 
nossa saúde pode melhorar, pois teremos 
músculos mais fortes e até mais flexíveis 
e, consequentemente, uma melhor 
postura. 
 
Se você acertou a resposta, você e o colega 

que está mais longe andam  1 casa a mais! E 

se você errou, volte 2 casas e dê um pulo 

numa perna só. 

PERGUNTA N° 20 
 

As atividades físicas de força devem 
ser realizadas no mínimo quantos dias 
na semana? 
a) 2 dias 
b) 3 dias 
c) 4 dias 
 

Se você acertou a resposta, você realiza um 

agachamento enquanto escolhe um colega 

para voltar 1 casa! 

 



 

PERGUNTAS E RESPOSTAS (GABARITO) 

 

1- Qual é a capacidade física que nos permite mover o corpo, empurrar, puxar, 
sustentar cargas ou resistir a pressões.  

  Força muscular. 
2- No momento em que realizamos um chute potente no futebol, existe uma 

combinação da força com a velocidade (que representa um tipo de força 
muscular). Qual é o nome dessa força? 

   Força explosiva. 
3- Quando falamos em força exercida em relação ao próprio tamanho corporal, 

estamos falando de que tipo de força? 
Força relativa. 

4- Atividades que trabalham a força devem ser realizadas quantas vezes por 
semana, no mínimo? 
Devem ser realizadas 3 dias por semana, no mínimo, como parte dos 
60 minutos de atividades diárias ou mais. 

5- Atenção: “As atividades físicas regulares produzem efeitos na densidade 
óssea, no tamanho e na forma dos ossos”, evitando o qual problema e qual 
doença típicos dos ossos? 
Evitando fraturas e doenças de enfraquecimento dos ossos, como a 
osteoporose. 

6- VERDADEIRO OU FALSO: A força explosiva é a capacidade de resistir ao 
cansaço com desempenho prolongado de força. 
Falso. Esta é a força de resistência... “resistir ao tempo e ao cansaço”. 

7- Durante o movimento corporal do Ser Humano, qual a ação realizada pelo 
músculo e como o osso reage? 
O músculo contrai e o osso reage mudando de posição. 

8- Tipo de força independente do tamanho do corpo, como por exemplo, levar 
uma mochila nas costas ou levantar o sofá. De qual tipo de força estamos 
falando? 
Força absoluta. 

9- Qual é a substância que deixa os nossos ossos mais fortes e resistentes? 
Cálcio. 

10-  As atividades físicas de fortalecimento ósseo agem em nosso corpo de 
duas formas diferentes, quais são elas? 
Fazendo tração dos músculos sobre o esqueleto  e/ou gerando 

impacto, dos dois jeitos estimulamos nossos ossos a ficarem mais fortes. 
11-  A atividade de “escalar” uma parede ou subir em uma árvore são atividades 

em que predomina qual tipo de força? 
Força relativa. 
 



12-  VERDADEIRO OU FALSO: A força isométrica é aquela que desenvolve a 
tensão do músculo sem alterar o seu comprimento.  
 Verdadeiro. 

13-  VERDADEIRO OU FALSO: A força explosiva é a menor quantidade de 
força que é feita pelo músculo em um curto espaço de tempo. 
 Falso. É a MAIOR quantidade de força em menor tempo possível. 

14-  Exemplo de atividade que trabalha força isométrica: 
 Empurrar um objeto fixo, uma parede. 

15- Atividade que trabalha força de resistência: 
Segurar um bebê por um longo tempo. 

16- Complete a seguinte afirmação: Atividades físicas de fortalecimento ósseo 
produzem força sobre os ossos promovendo... 
Crescimento e fortalecimento dos ossos. 

17- Exemplo de atividade que trabalha força absoluta: 
Levantar o sofá: fazer força para mover determinado peso, 
independente do tamanho do seu corpo. 

18- VERDADEIRO OU FALSO: Quando praticamos atividades de força apenas 
os músculos são beneficiados: 
Falso. Beneficiam-se principalmente músculos e ossos. 

19-  VERDADEIRO OU FALSO: Com a prática regular de atividades de força 
nossa saúde pode melhorar, pois teremos músculos mais fracos e flexíveis 
e conseqüentemente uma melhor postura. 
VERDADEIRO. 

20-  As atividades físicas de força devem ser realizadas no mínimo quantos dias 
na semana?  
Três. 
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TEXTO SOBRE FORÇA MUSCULAR 

 

A força muscular é a capacidade física resultante da contração 
dos músculos que nos permite movimentar o corpo, levantar objetos, 
empurrar, puxar, resistir a pressões e sustentar cargas. Nas atividades 
físicas que realizamos no dia a dia (inclusive no lazer!) utilizamos vários 
tipos de força, tais como: força isométrica, força explosiva, força de 
resistência, força relativa e força absoluta.  

A força isométrica é aquela que desenvolve tensão do músculo 
sem alterar o seu comprimento, ou seja, mesmo que o músculo faça 
força não observamos movimento corporal. São exemplos de atividades 
que trabalham esse tipo de força: empurrar um objeto fixo (uma parede, 
um poste da rua) ou qualquer ação na qual o indivíduo mantenha uma 
determinada posição do corpo (agachar e permanecer agachado sem 
apoiar o peso ou colocar as mãos no chão, carregar uma sacola bem 
pesada, levar um bebê no colo durante determinado tempo).  

A força explosiva é a maior quantidade de força que é feita pelo 
músculo em um curto espaço de tempo, ou seja, é a combinação da 
força com a velocidade. São exemplos de atividades que utilizam força 
explosiva: um chute forte no futebol (para finalizar a jogada chutando pro 
gol ou dar um passe bem longo, por exemplo), levantamento de peso 
olímpico, arremessos do Atletismo, levantar-se rapidamente ou sair 
correndo quando é dada a “largada” em um esporte ou brincadeira. 

A força de resistência é a capacidade de resistir ao cansaço com 
desempenho prolongado de pouca força (menor força + maior tempo). 
Nós precisamos de resistência muscular quando carregamos um objeto 
por um tempo prolongado, quando movemos nosso corpo repetidas 
vezes de uma mesma forma, executamos tarefas domésticas ou quando 
praticamos esportes. 

A força absoluta é a capacidade de fazer força independente do 
seu tamanho corporal (quanto de peso/carga você levanta?), como por 
exemplo: levar uma mochila nas costas, levantar, puxar ou empurrar  

 
 



algum objeto pesado. Por outro lado, força relativa é a força exercida em 
relação ao seu próprio tamanho corporal como, por exemplo, 
movimentar-se no chão na posição “4 apoios” ou fazer uma escalada em 
paredes ou subindo em árvores. È a força que você tem que fazer por 
causa do tamanho que você tem. 

As atividades físicas de força fazem com que os músculos 
trabalhem “contra” uma força externa ou peso. Essas atividades devem 
ser realizadas 3 dias por semana, no mínimo, como parte dos 60 
minutos de atividades diárias ou mais. Com a prática regular de 
atividades de força nossa saúde pode melhorar, pois teremos músculos 
mais fortes e flexíveis e conseqüentemente uma melhor postura 
(diminuindo as dores no dia a dia), maior capacidade para realizar 
tarefas diárias com mais eficiência e menos cansaço; menor risco de 
lesões e aumento da densidade óssea.  

Quando praticamos atividades de força não só os músculos são 
beneficiados, mas nossos ossos também, pois durante a atividade física 
ocorre a produção de calcitonina em nosso organismo e isso aumenta a 
absorção de cálcio deixando o osso mais forte e resistente. Atividades 
físicas de fortalecimento ósseo produzem efeito sobre os ossos 
promovendo o crescimento e o fortalecimento dos ossos, com uma força 
que pode ser produzida pela tração dos músculos sobre o esqueleto (em 
cada osso que o músculo se “prende”) e/ou pelo impacto contra o solo. 
Assim, o músculo e o esqueleto se complementam, pois o MOVIMENTO 
significa que o músculo contrai e o osso reage mudando de posição. 
Portanto, quando realizamos atividades de força ocorre o fortalecimento 
muscular e ósseo. 

As atividades físicas regulares, em particular atividades em que 
se aplicam grandes forças, produzem efeitos na densidade óssea, no 
tamanho e na forma dos ossos, evitando fraturas e doenças de 
enfraquecimento dos ossos, como a osteoporose. 
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.............................REGRAS DO JOGO.......................... 

 

• O jogo poderá ser composto por até CINCO JOGADORES, para que os mesmos não 

esperem muito tempo para jogarem novamente; 

• Dependendo do número de alunos, o professor poderá organizar os jogadores EM 

DUPLAS; 

• Após o sorteio do aluno que iniciará jogando o dado (sugestões: nomes em papel; 

“adedanha”, número maior na jogada de dados para escolher quem começa, etc.), o 

próximo a jogar será quem estiver À SUA ESQUERDA, e assim por diante, em 

SENTIDO HORÀRIO; 

• Nunca poderá  ficar MAIS DE UM JOGADOR NA MESMA CASA. Se um jogador cair 

na casa onde já exista um jogador, quem chegou depois deverá voltar uma casa, 

ficando na casa anterior; 

• Se um jogador cair na casa que contém uma pergunta, O ALUNO À SUA ESQUERDA 

deverá pegar uma carta do baralho e ler/fazer a pergunta EM VOZ ALTA; 

• O aluno que for responder uma pergunta das cartas terá  NO MÁXIMO 15 segundos 

para procurar a resposta no texto/resumo, se quiser; 

• Enquanto o aluno que for responder à pergunta estiver lendo o texto/resumo, OS 

OUTROS NÃO PODERÃO LER. 

• Nas cartas constarão as perguntas e o encaminhamento dos acertos e erros; 

• As cartas lidas deverão voltar para o monte de cartas, SENDO COLOCADAS NO FIM 

(por baixo); 

• O jogador que estiver na reta final do jogo deverá jogar o dado e obter O NÚMERO 

EXATO DE CASAS QUE FALTAM para que chegue ao fim, e caso o número sorteado 

no dado passe, o jogador deverá voltar o que sobrar (fazendo bate-e-volta); 

• Se um jogador vencer o jogo, os outros poderão continuar jogando até que mais um ou 

dois também cheguem à reta final (segundo e terceiro lugares). 
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