
Queimada

Conheça o nome dado à queimada nas  diferentes regiões do pais

Dodgeboll, baleado,  baleada ou queimada (Paraiba)

Borra bola ou queimada (Paraná)

Caçado (Paraná e Rio Grande do Sul)

Cemitério ou Mata-mata (Santa Catarina)

Mata soldado ou Queimado (Pernambuco)

Carimba (Ceara)

Carimbada (Uberlândia)

Guerra (São Paulo)

Sugestões

Queimada Calabouço Queimada abelha rainha

Queimada -Rei Quaimada 2

Queimado 1 Queimada poço

Queimado 2 Queimada rei

Sete Cocos Queimada maluca

Sete Pecados 1 Queimada com coringa

Sete Pecados 2 Queimada soma

Sete Pecados 3 Queimada quatro cantos

Stop Queimada cone

Amarelão Queimada em duplas ou escudo

Queimada Coração Um contra todos

Queima Senta Todos contra um

Queimada Queimada com rede

Queimada Abelha rainha Queimada gramatical

Queimada bandeira

Queimada 1

57479
Comentário do texto
CalabouçoJeito de brincarSegue as mesmas regras da queimada tradicional: são dois times, cada um em seu campo. Para ganhar o jogo, é preciso queimar todos os jogadores do time adversário.A diferença é que, nessa brincadeira, cada time tem que escolher alguém para ser o rei e alguém para ser o anjo.O rei tem que ser protegido pelo time. Se ele for queimado o jogo acaba. Já o anjo tem duas vidas. Ele pode usá-las ou dá-las para quem quiser.Origem: São Paulo/SPDisponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/59-queimada-calabouco

57479
Comentário do texto

57479
Comentário do texto
Queimado 1Jeito de brincarDois participantes tiram par ou ímpar e escolhem dois times, com número igual de pessoas.Uma linha é desenhada no chão separando um campo do outro e outra linha é desenhada no final de cada campo -ali é o cemitério.As equipes se revezam, jogando a bola a partir da linha divisória para tentar queimar alguém do time adversário.Todos os jogadores têm que desviar da bola ou segurá-la, e quem for queimado vai para o cemitério.Ganha o time que mandar o outro time inteiro para o cemitério primeiro.Origem: Nova Iguaçu/RJDisponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/60-queimado-1

57479
Comentário do texto
Queimado 2Jeito de brincarO grupo é dividido em dois times. Cada time fica em um lado do campo e, no fundo de cada campo, marca-se uma linha, que é chamada de poço.O objetivo do jogo é queimar os adversários com a bola.Quando um jogador é queimado, vai para o poço da sua equipe.Vence o jogo a equipe que conseguir queimar todo o time adversário primeiro.Origem: Lavras/MGDisponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/61-queimado-2

57479
Comentário do texto
Sete CocosJeito de brincarAs crianças se dividem em dois times e traçam uma linha no chão para demarcar o campo de cada um. Na linha que divide os campos, todos vão jogar sete cocos desarrumados.Depois, cada jogador tem que ir correndo arrumar os cocos e voltar para seu campo antes que alguém do outro time consiga "queimá-lo", arremessando uma bola.Ganha o time que mais queimar pessoas e conseguir juntar os cocos.Origem: Pontalina/SPDisponível em:http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/62-sete-cocos

57479
Comentário do texto
Sete Pecados 1Jeito de brincarOs participantes devem fazer buracos no chão, um com o nome de cada jogador, e construir uma barreira alta, onde ficará a bola.A bola deve ser solta e rolar pela barreira até cair no buraco de um dos jogadores. O dono do buraco em que a bola cair tem que pegá-la e tentar queimar os outros jogadores, antes que eles cheguem a um lugar combinado e se salvem.Não vale correr antes que a bola caia. Quem fizer isso tem um pecado. O primeiro que chegar a sete pecados vai para o paredão e leva sete boladas de cada jogador.Origem: Russas/CEDisponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/63-sete-pecados-1

57479
Comentário do texto
Sete Pecados 2Jeito de brincarA brincadeira é feita em grupo, e um dos participantes é escolhido para começar com a bola.Ele joga a bola para o alto e, ao mesmo tempo, fala o nome de alguém da turma. Essa pessoa tem que pegar a bola e gritar: "Pare!".Todos os participantes têm de ficar parados onde estão.Quem está com a bola na mão dá sete passos e queima (acerta) quem estiver mais perto. Aquele que levar a bolada ganha um pecado.Quem levar sete boladas (ou sete pecados) sai da brincadeira.Origem: Jaboatão dos Guararapes/PEDisponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/64-sete-pecados-2

57479
Comentário do texto
Sete Pecados 3Jeito de brincarA brincadeira é feita em grupo, e um dos participantes é escolhido para começar com a bola. Antes de começarem a brincadeira, o grupo faz uma roda e cada um escolhe um número par.O jogador escolhido joga a bola para o alto e, ao mesmo tempo, diz um dos números que foram escolhidos. Todos correm e a pessoa que escolheu o número tem que pegar a bola e gritar: "Para!".Todos os participantes têm de ficar parados onde estão.Quem está com a bola na mão dá sete passos e queima (acerta) quem estiver mais perto. Aquele que levar a bolada ganha um pecado. Se quem estava com a bola na mão não conseguir queimar ninguém, é ele que ganha um pecado.Quem levar sete boladas (ou sete pecados) vai para o paredão. O jogador fica de costas em uma parede e leva boladas de todos.Quem não conseguir queimá-lo vai para o paredão em seu lugar.Origem:Alto Paraiso/GODisponível em:http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/74-sete-pecados-3

57479
Comentário do texto
StopJeito de brincarUm jogador fica com a bola enquanto os outros se espalham pelo espaço. Quem está com a bola escolhe algo, por exemplo, uma cor.Os outros jogadores também definem uma cor para cada um e, sem falar quem escolheu o quê, dizem as suas cores para quem está com a bola.Em seguida, o jogador da bola a arremessa para o alto e diz uma das cores escolhidas. O "dono da cor" corre em direção à bola e, após segurá-la, grita "Stop".Ao ouvir o grito, todos devem ficar parados e a pessoa que pegou a bola deve dar três passos e tentar queimar um dos jogadores. Se isso acontecer, quem foi queimado pega a bola, e o jogo recomeça.Lavras/MGDisponível em: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/bola/65-stop

57479
Comentário do texto
AmarelãoAmarelãoOrigem: Londrina (PR)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Podem jogar, no máximo, quatro crianças. O primeiro jogador pula com os dois pés dentro do quadrado número 1. Dali, sem mudar a posição em que caiu, deve pular para o número 2. Se o número dois estiver atrás do jogador, por exemplo, ele deve pular de costas. E assim ele deve ir pulando até chegar ao número 9.Se chegar ao número 9 sem errar, ele pode pular direto para a saída, sem pisar nas linhas. Se acertar, ele tem o direito de “comprar” uma casa do jogo. Ele escreve o nome dele nessa casa e, a partir daí, ele é o único que pode pisar nela.Ganha quem conseguir comprar o maior número de casas.O número de casas pode ser maior, para que se possa aumentar o número de jogadores. Também podem ser usadas letras, em vez de números, para fazer a sequência. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Regras:- Não pode mudar de posição na qual caiu.- Tem que pular com os dois pés juntos.- Quem errar passa a vez para o seguinte.- Para marcar ponto, tem que cair dentro da casa de saída sem pisar nas linhas.- Não pode invadir a casa com o nome do outro jogador.Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/

57479
Comentário do texto
Queimada CoraçãoQueima coraçãoOrigem: São Paulo (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Para brincar, é preciso separar a turma em dois times, que vão participar de um jogo de queimada.Antes de a brincadeira começar, cada time decide, em segredo, quem vai ser o “coração” do grupo. O “coração” é aquele que não pode ser queimado e tem que ser discretamente protegido pelo grupo.Ganha a equipe que queimar primeiro o “coração” do grupo adversário.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/

57479
Comentário do texto
Queima SentaQueima sentaOrigem: São Paulo (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Um participante joga a bola para cima. Quem conseguir pegá-la tenta queimar outra pessoa. Se conseguir, a pessoa que levou a bolada senta no fundo da sala e o jogo continua.Se o outro conseguir agarrar a bola no ar, é a criança que jogou a bola que senta no fundo da sala. Quem está com a bola não pode dar mais que três passos para queimar alguém. Se mais de 16 pessoas estiverem jogando, é permitido fazer duplas e combinar com um amigo para não queimá-lo.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/
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Comentário do texto
QueimadaQueimadaOrigem: São Paulo (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Para brincar, é preciso dividir o grupo em dois times.O jogador que estiver com a bola deve arremessá-la tentando acertar (queimar) uma pessoa do outro time. Quem for queimado sai do jogo.Vence a equipe que conseguir queimar todo o time adversário primeiro.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/
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Comentário do texto
Queimada abelha-rainhaOrigem: São Carlos (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:As crianças se dividem em dois times e cada um deles tem que escolher um jogador para ser a abelha-rainha. Esse jogador tem que ser protegido pelo resto do time.Uma equipe começa com a bola e a outra escolhe o seu campo. Quem começa com a bola tem que tentar queimar os jogadores do outro time, especialmente a abelha-rainha. Os participantes que forem queimados têm que ir para o morto, que é o espaço atrás do campo, e não podem sair de lá.Para ganhar o jogo, é preciso queimar todos do time, mas se a abelha-rainha for queimada antes, a brincadeira termina e a equipe que conseguiu atingi-la vence.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/

57479
Comentário do texto
Queimada bandeiraOrigem: São Paulo (SP)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeito de brincar:Cada time fica de um lado do campo e os jogadores tentam acertar os outros com uma bola. Os campos de cada time também têm que ter um espaço onde fica outra bola, que não pode ser usada pela equipe.O objetivo do jogador é conseguir entrar no campo do adversário sem ser queimado, pegar a bola que não é usada e voltar para seu campo. Os mortos (pessoas que forem queimadas com a bola durante o jogo) ficam nas laterais. Se um dos mortos pegar a bola, ele pode tentar queimar pessoas do time adversário.Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/
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Comentário do texto
Queimada 1Espaço: quadra esportes, sala de aula ou qualquer espaço que possibilite a execução da atividade.Material: bola, cone s e coletesQueimada BandeiraCada time fica de um lado do campo e os jogadores tentam acertar os outros com uma bola. Os campos de cada time também têm que ter um espaço onde fica outra bola, que não pode ser usada pela equipe.O objetivo do jogador é conseguir entrar no campo do adversário sem ser queimado, pegar a bola que não é usada e voltar para seu campo.Os mortos (pessoas que forem queimadas com a bola durante o jogo) ficam nas laterais. Se um dos mortos pegar a bola, ele pode tentar queimar pessoas do time adversário.Autor: RICARDO LUCAS DA ROCHADisponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14795Acesso em 14 de março de 2016
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Comentário do texto
Queimada abelha rainhaEspaço: quadra esportes, sala de aula ou qualquer espaço que possibilite a execução da atividade.Material: bola, cones e coletesAs crianças se dividem em dois times e cada um deles tem que escolher um jogador para ser a abelha-rainha. Esse jogador tem que ser protegido pelo resto do time.Uma equipe começa com a bola e a outra escolhe o seu campo.Quem começa com a bola tem que tentar queimar os jogadores do outro time, especialmente a abelha-rainha.Os participantes que forem queimados têm que ir para o morto que é o espaço atrás do campo e não podem sair de lá.Para ganhar o jogo, é preciso queimar todos do time, mas se a abelha-rainha for queimada antes, a brincadeira termina e a equipe que conseguiu atingi-lá vence.Autor: RICARDO LUCAS DA ROCHADisponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14795Acesso em 14 de março de 2016

57479
Comentário do texto
Queimada 2Espaço: quadra esportes, sala de aula ou qualquer espaço que possibilite a execução da atividade.Material: bola, cones e coletes.Dois participantes tiram par ou ímpar e escolhem dois times e com número igual de pessoas .Uma linha é desenhada no chão separando um campo do outro e outra linha é desenhada no final de cada campo para marcar o lugar do cemitério.As equipes se revezam, jogando a bola a partir da linha divisória para tentar queimar alguém do time adversário.Todos os jogadores têm que desviar da bola ou segurá-la e quem for queimado vai para o cemitério.Ganha o time que mandar o outro time inteiro para o cemitério primeiro.Autor: RICARDO LUCAS DA ROCHADisponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14795Acesso em 14 de março de 2016

57479
Comentário do texto
Queimada do PoçoO grupo é dividido em dois times. Cada time fica em um lado do campo e no fundo de cada campo, marca-se uma linha, que é chamada de poço.O objetivo do jogo é queimar os adversários com a bola.Quando um jogador é queimado, vai para o poço da sua equipe.Vence o jogo a equipe que conseguir queimar todo o time adversário primeiro.Espaço: quadra esportes, sala de aula ou qualquer espaço que possibilite a execução da atividade.Material: bola, cones e coletesAutor: RICARDO LUCAS DA ROCHADisponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14795Acesso em 14 de março de 2016

57479
Comentário do texto
Queimada do reiEspaço: quadra esportes, sala de aula ou qualquer espaço que possibilite a execução da atividade.Material: bola, cones e coletesFormam-se dois times com número igual de participantes e uma pessoa de cada time é escolhida para ser o Rei.No jogo pode-se usar mais de uma bola. Sempre que alguém da equipe é queimado, a pessoa tem que se ajoelhar no chão e esperar até conseguir pegar uma bola.Se alguém do próprio time quiser dar a bola para ela jogar, tem que se ajoelhar em seu lugar. Ganha a equipe que queimar o rei adversário primeiroAutor: RICARDO LUCAS DA ROCHADisponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14795Acesso em 14 de março de 2016

57479
Comentário do texto
Queimada MalucaObjetivo: queimar, não ser queimado e salvar seus colegas. As crianças terão oportunidades de jogar tentando manter o jogo vivo. Para isso poderão ou não manter os colegas jogando.Objetivo do Professor: avaliar seus alunos quanto a participação, cooperação e competição. Avaliar quais atitudes individuais e coletivas estão acontecendo nas sua aulas.Propósito: colocar os alunos frente a frente com a sensação de vencer ou colaborar. As crianças estarão avaliando seu desenvolvimento de acordo com o equilíbrio do jogo.Recursos: uma bola de meia e giz.Número de participantes: pode ser jogado com diferente números de crianças, sendo maior que 10 para maior motivação. Caso seja um grupo muito grande (40) pode-se usar 2 bolas.Duração: dependerá do interesse do grupo e da avaliação do professor. Normalmente 20 a 30 minutos.Descrição: todas as crianças deverão ficar em um espaço suficientemente grande para que todos possam correr e se deslocar sem grandes riscos de choque. Elas receberão um pedaço de giz e anotarão no chão ou na parede, seu nome a letra Q (queimei), a letra M (morri) e a letra S (salvei). O professor joga a bola de meia para o alto e está dado o início. Pode-se colocar uma música para acompanhar o jogo. A criança que pegar a bolas, poderá no máximo dar 3 passos para arremessar a bola nos colegas. Caso ela queime alguém este deverá marcar o que houve e depois ficará sentado no lugar. A criança que atirou também deverá marcar que conseguiu queimar o colega. Para salvar bastará que a criança deixe de JOGAR NO OUTRO e passe para quem estiver sentado (JOGAR PARA O OUTRO). Está então poderá levantar e continuar jogando. Todos os acontecimentos deverão ser anotados para futura análise e discussão em grupo.Dicas: este jogo é muito bom para que o professor possa avaliar o comportamento real de seu aluno. É possível detectar crianças mais cooperativas (salvam mais), mais competitivas (salvam menos), crianças que fazem parcerias, e trazendo com isso a oportunidade de fazê-los VER. É necessário que o professor proporcione o momento de debate, com tranquilidade, para ouvir os comentários e fazer as possíveis colocações. O professor poderá fazer o jogo sem a marcação e depois colocá-la para eles possam avaliar. É importante colocar que existem diferentes crianças jogando e elas têm a liberdade de serem verdadeiras. Não podemos impor as atitudes e sim mostrar os diversos caminhos que elas podem seguir.Autor: Carlos Eduardo Pereira RodriguesDisponível em; http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=37Acesso em 14 de março de 2016

57479
Comentário do texto
Queimado co coringaO time escolhe um dos jogadores para setornar o Coringa ( que também é conhecido como Espião), esse jogador que forescolhido não poderá ser queimado, caso isso aconteça o jogo irá acabar. Valelembrar que nenhuma das equipes pode saber quem é o Coringa da equipeadversária.Citado por Érika Nishiiye LaperutaVinicius Prates NakaiamaDisponível em; http://www.conpef.com.br/anteriores/2015/artigos/34.pdfAcesso em 14 de março de 2016
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Comentário do texto
Queimada da soma: O jogador que for queimado se juntapara equipe adversária, ou seja, vence quem tiver maior número de jogadoresou todos. O espaço do jogo pode ser dividido em diferentes formas (circulo,quadrado, etc), só devem ter o mesmo tamanho. Os números de equipes sãode acordo com o espaço dividido, duas, três ou até quatro; O tempo de duraçãoé indeterminado; os movimentos motores mais evidenciados são o esquivar,segurar, arremessar, correr e saltar. Disponível em: educacaofisicaparaeducadores.blogspot.com.br>Acesso em 10 de outubro de 2015

57479
Comentário do texto
Queimada quatro cantosQuatro cantos: O espaço do jogo deve ser dividido em doisna forma geométrica retangular, uma equipe fica dentro e a outra fora, a queesta fora pode se organizar nos quatro lados, essa equipe começa a queimar,depois deve revezar sendo ela o alvo. A equipe que esta dentro não podequeimar, apenas esquivar. Os números de equipes são duas; O tempo deduração é determinado por tempo cronológico (minutos) ou terminar quandotodos forem queimados, a ganha a equipe que queimar todos primeiro, com umtempo menor; nesta modalidade pode ser inserida mais de uma bola. Osmovimentos motores mais evidenciados são o esquivar, segurar, arremessar,correr e saltar. (Autor: desconhecido).

57479
Comentário do texto
Cone: Cada equipe tem dois cones para proteger, no qualdevem atacar arremessando a bola no cone da equipe adversária, ganha quemconseguir derrubar os dois cones primeiro, pode ser feito um circulo em tornodo cone, onde nenhum jogador pode entrar. O espaço do jogo deve ser divididoem dois campos do mesmo tamanho, na forma geométrica retangular. Osnúmeros de equipes são duas; O tempo de duração é indeterminado; osmovimentos motores mais evidenciados são o esquivar, segurar, arremessar,correr e saltar. (Autor: desconhecido). 

57479
Comentário do texto
Em duplas ou escudoalunos  de mãos dadas devem fazer asações em conjunto, caso um seja queimado o outro também será, assim os dois devem seguir até a área do reserva, as demais regras são as mesmas da tradicional, no escudo um fica na frente do outro, e assume a função de protetor, ele nunca é queimado, só sai do jogo se o seu protegido for atingido.O espaço do jogo deve ser dividido em dois campos do mesmo tamanho, na forma geométrica retangular. Os números de equipes são duas; O tempo de duração é indeterminado. (Autor: desconhecido). 

57479
Comentário do texto
- Um contra todosUm jogador começa do lado de fora,somente ele é queimador, todos que estão dentro são a equipe adversária,conforme ele queima esses jogadores vão para o lado de fora e se tornam desua equipe, ganha o último que permanecer dentro do campo. O espaço dojogo deve ser dividido em dois campos, dentro e fora do retângulo. Os númerosde equipes são duas; O tempo de duração é indeterminado. (Autor: desconhecido). 
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Comentário do texto
Todos contra umUm jogador começa do lado de dentro,sozinho ao início se torna sua própria equipe, os que conseguirem queimar pode entra unindo-se a ele, assim, não a ganhador somente perdedor, pois o último que ficar do lado de fora perde. O espaço do jogo deve ser dividido em dois campos, dentro e fora do retângulo. Os números de equipes são duas; O tempo de duração é indeterminado. (Autor: desconhecido).

57479
Comentário do texto
COM REDE - É colocada sobre a linha central do campo uma rede de tênis, solicitando dos jogadores um salto combinado com o arremesso. – Atrás de cada “cemitério” é colocado um gol, que deve ser defendido pelos jogadores que já foram queimados. Os atacantes podem escolher entre “queimar” os adversários, ou tentar arremessar a bola dentro do gol.  Estabelecer a permanência de um número fixo de jogadores nos “cemitérios”, estabelecendo um rodízio, ou seja, a cada jogador “queimado” é contado um ponto e ele substitui o jogador que estava no “cemitério”. Essa variação contribui para manter a motivação dos jogadores que vão sendo “queimados”.    Estabelecer alvos com objetos para serem atingidos, em vez de jogadores. Esses alvos são colocados dentro de espaços circulares desenhados no chão, dentro de cada campo de jogo. Os jogadores devem defender os alvos com todas as partes do corpo, sem invadir a área circular em que os alvos estão colocados. Atingir um alvo corresponde a “queimar” um jogador adversário e o autor do arremesso escolhe, no time oposto, qual jogador deve migrar para o “cemitério”.     Utilizar duas bolas, simultaneamenteDisponível em. http://educacaofisicaparaeducadores.blogspot.com.br/2013/04/variacoes-de-queimada.htmlAcesso em 12 de março de 2016
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Comentário do texto
COM REDE - É colocada sobre a linha central do campo uma rede de tênis, solicitando dos jogadores um salto combinado com o arremesso. – Atrás de cada “cemitério” é colocado um gol, que deve ser defendido pelos jogadores que já foram queimados. Os atacantes podem escolher entre “queimar” os adversários, ou tentar arremessar a bola dentro do gol.  Estabelecer a permanência de um número fixo de jogadores nos “cemitérios”, estabelecendo um rodízio, ou seja, a cada jogador “queimado” é contado um ponto e ele substitui o jogador que estava no “cemitério”. Essa variação contribui para manter a motivação dos jogadores que vão sendo “queimados”.    Estabelecer alvos com objetos para serem atingidos, em vez de jogadores. Esses alvos são colocados dentro de espaços circulares desenhados no chão, dentro de cada campo de jogo. Os jogadores devem defender os alvos com todas as partes do corpo, sem invadir a área circular em que os alvos estão colocados. Atingir um alvo corresponde a “queimar” um jogador adversário e o autor do arremesso escolhe, no time oposto, qual jogador deve migrar para o “cemitério”.     Utilizar duas bolas, simultaneamenteDisponível em. http://educacaofisicaparaeducadores.blogspot.com.br/2013/04/variacoes-de-queimada.htmlAcesso em 12 de março de 2016




