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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Atividade: Cruzado ou Aberto?
Tema: concentração, descobrir a senha.
Duração: 5 minutos.
Público: adolescentes, mínimo 10 pessoas.
Material: duas canetas, lápis ou varetas; cadeiras.

Todos sentam-se em cadeiras arrumadas em círculo, deixando o centro livre. O orientador pega uma
vareta em cada mão e explica para o grupo que o jogo consiste em passar as varetas (uma em cada
mão) para o vizinho da direita:

Cada pessoa ao passar deve optar por cruzar as varetas, colocando uma sobre a outra e formando um
"X" ou deixá-las abertas, mantendo-as separadas, uma em cada mão.

Ao passar as varetas para o seu vizinho, se as suas varetas estiverem cruzadas, diga "Eu passo
cruzado". Se as suas varetas estiverem abertas, diga "Eu passo aberto".

O orientador - que no início é a única pessoa que sabe a senha - observa a posição das pernas de
cada um, e responde "Sim" ou "Não" de acordo (se as pernas do participante estão cruzadas ele
precisa passar as varetas cruzadas; se as pernas estão descruzadas, ele deve passar as varetas abertas).
Atenção que as pessoas às vezes mudam de posição durante o jogo e precisam mudar a forma como
passam as varetas de acordo. O orientador não explica porque sim ou não; o jogo se torna mais
engraçado a medida em que alguns jogadores descobrem a senha e participam no coro do "Sim" e do
"Não".
Quando a maioria já souber a senha e antes que o grupo perca interesse no jogo, finalize-o, fazendo
uma rodada em que aqueles que já conhecem a senha, procuram mostrar aos demais como acertar a
senha.

Fonte: Este conteúdo foi acessado em 25/03/2020 do sítio
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=173.

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº
180 Centro Fone: (018) 3272-9090

Presidente Venceslau, SP
CEP 19400-000
Fax: (018) 3271-2999

e-mail:
pmpv@presidentevenceslau.sp.gov.br
http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br

1

