
EMEB PROFESSORA ANNETE MELCHIORETTO 

SEMANA DE 01/06 A 05/06 

 
Queridos alunos: Desejamos que todos estejam bem! Vamos para mais uma semana de 

muito aprendizado! Não esqueça de colocar o nome da disciplina e a data em que a 

atividade foi disponibilizada no Portal. Leia, com atenção, toda orientação. Faça com calma 

e crie uma rotina diária para estudar. Fizemos as atividades com muito carinho! ♥ 

Abraços! Até breve! 

Professores: Magda (5º ano A), Soraya (5º ano B), Valéria (5º ano C), Moriá (5º ano D), 
Sandra (5º ano E), Rosa Maria (Arte), Carlos Alexandre e Marcos (Educação Física).   

 

Língua Portuguesa:  
 

Atividade 1: 
 (Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55052) 

(Adaptação: Profª Magda) 

 

Objetivos: Ler e interpretar textos com autonomia; identificar e aplicar os sinais de 
pontuação; produzir textos com coerência e pontuação. 
 

Nós já relembramos sobre o Gênero textual humorístico, Piada ou Anedota.  
 

 Nesta atividade vamos explorar, novamente, esse gênero textual. 
 

 
Leia o texto a seguir e responda as perguntas no caderno. 
 
 

 

 
1) O que o menino fazia com a bicicleta e mostrava para a mãe? 

2) Explique a frase “– Olha, mamãe, sem os dentes!” 

3) Qual é a “graça” desse texto? 

4) Você notou que o texto não tem título? Escreva um título pra esse texto. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55052


5)  Esse texto é: uma fábula, uma crônica ou uma piada? 

6) Procure e copie do texto uma frase com: 

a) Ponto final. 

b) Ponto de exclamação. 

c) Dois pontos. 

d) Travessão. 

e) Vírgula. 
 

 

Leia e copie o texto abaixo no caderno, pontuando-o corretamente. No lugar de cada 
      você deve colocar o sinal de pontuação. 
 
 

Joãozinho e o sorvete de abóbora 
(Fonte: Livro Ler e Escrever – Coletânea de Atividades 3 – Governo do Estado de SP 2014) 

(Extraído de: www.piadasweb.com.br) 
(Adaptação: Profª Magda) 

 

Todos os dias ao ir para a escola, Joãozinho passava em frente a uma sorveteria e 

perguntava para o sorveteiro 

            Tio, tem sorvete de abóbora   

 E o sorveteiro respondia 

                Não, eu já falei que não temos 

           Isso se repetiu por mais cinco dias, até que o sorveteiro resolveu fazer o agrado do 

Joãozinho. Foi até a feira, escolheu várias abóboras, voltou e preparou aquele sorvete  

           No outro dia, lá vinha Joãozinho  

                Tio, tem sorvete de abóbora 

           O sorveteiro entusiasmado responde  

                Sim, temos  

           Joãozinho retruca com a mão na boca 

                 ECCAAAA 

 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO: RELATO PESSOAL DE UMA SITUAÇÃO DIVERTIDA 
 
 

Você observou que as piadas apresentam textos curtos com situações engraçadas 
ou divertidas. Você já viveu alguma situação engraçada ou divertida? Escreva um texto 
contando sua aventura. 
 
 

 Não esqueça dos parágrafos e pontuação! 

 Você pode ilustrar sua história! 
 

http://www.piadasweb.com.br/


Atividade 2: 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/portugues/m-antes-de-p-e-b.htm 

(Acesso em: 18/05/2020) 

 

Objetivo: Identificar regras ortográficas regulares. 
 

O nosso idioma é considerado um dos mais ricos e, consequentemente, difícil até 

para os nativos da língua. Por isso foi se pensando em maneiras de simplificar a escrita das 

palavras. 

 

 Leia as informações abaixo com atenção. 
 

Vamos relembrar? ☺ 

 

 O uso de M ou N antes das consoantes P e B. 
 

De acordo com as regras da Língua Portuguesa, antes de P ou B devemos usar a 
letra M. Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra N. Veja alguns 
exemplos: 

 
bandeira – bomba – empada 

lâmpada – pintinho – cinto 
 

 Leia o texto abaixo de Maria Luíza Rezende e observe a escrita das palavras. 
 

Pimpinela 

O circo Mambembe tem um macaco ensinado. 

O nome do macaco é Pimpinela. 

Pimpinela toca bumbo e berimbau. 

Pimpinela também sabe sambar. 

É só a banda tocar um samba e Pimpinela sai sambando. 

Toda a gente canta e samba junto com ele: 

“Vem, vem, vem... Vem correndo, minha gente, para ver o Pimpinela, o sambista 

inteligente!”. 

Pimpinela gosta de amendoim e de bombom. 

 
Por Jussara de Barros Pedagoga 

Equipe Escola Kids 

Faça no caderno: 

 

1) Escreva as palavras que tem M, seguindo a regra ortográfica. 
 
2) O que você observou de comum nestas palavras? Descreva. 

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/m-antes-de-p-e-b.htm


Matemática: 
 

Atividade 1. 
(Fonte: Livro EMAI – Volume 1 – Unidade 3) 

(Adaptação: Profª Soraya) 

 
Objetivos: Conhecer mais sobre as formas geométricas e observar seus elementos e 
propriedades. 
 

Certamente você sabe que os objetos à sua volta têm formas próprias, com 
características e nomes especiais.  

Alguns têm superfícies arredondadas e podem rolar. Chamam-se corpos redondos. 
Outros têm todas as superfícies planas. Chamam-se poliedros. 
 

Em um poliedro, podemos identificar três elementos: as faces, as arestas e os 
vértices, conforme mostra a ilustração: 

 

 

 
1. Observando os desenhos de pirâmides faça a contagem dos vértices, faces e 
arestas e anote os resultados no seu caderno. Não é necessário fazer os desenhos. 
 
 

 
 
 

2. Agora, faça o mesmo para os prismas: 

 

 Um prisma é um poliedro! Leia novamente a explicação no início da atividade. 
 



 

3. Juliana está construindo planificações (ou moldes) para montar poliedros. Observe os 
moldes que ela construiu: 
 

 



 

Analisando cada um desses moldes, responda: 
  

 
A. É possível montar poliedros com esses moldes? Por quê?  

 

 Lembre-se que o número de faces laterais de um poliedro depende da quantidade de 
arestas da base. 

 

Atividade 2. 
(Autoria pessoal: Profª Moriá) 

 

Objetivos: Ler e interpretar tabelas. 

 
As tabelas servem para nos ajudar a organizar dados diversos e facilitar nossa leitura 

ajudando na compreensão do todo. 
 
 

Leia as perguntas e responda-as no caderno: 
 
 

1) Para sobreviver à crise devido a pandemia, uma lanchonete está investindo na venda 
de salgadinhos assados. Para melhor se organizar o dono fez uma tabela de vendas 
semanal. Veja como ele fez abaixo: 
 

 

DIA DA SEMANA           NÚMERO DE SALGADINHOS 

Segunda-feira 150 

Terça-feira 206 

Quarta-feira 55 

Quinta-feira 890 

Sexta-feira 15 

Sábado 312 

Domingo 88 

 
 

A) Qual foi o dia que a lanchonete mais vendeu? 

B) Qual o total de salgadinhos vendidos na semana? 

C) Quantos salgadinhos foram vendidos a mais entre quinta-feira e sábado? 

D) Qual foi o dia que a lanchonete teve menos pedidos? Quantos a menos com relação 

a segunda-feira? 

E) Quais foram os dias de maior movimento delivery na lanchonete? 

F) Quais foram os dias de menor movimento?  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Resposta: 
 
1. Evaristo: 5115 rosas. 

2. Pedro: 2626 rosas. 

3. Timóteo: 2550 rosas. 

4. Miguel: 1525 rosas. 

5. Tobias: 1050 rosas. 

 

Fonte: http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/desafios-matematicos-problemas.html 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/desafios-matematicos-problemas.html


 
 
 
 
 

 
 

Registre as respostas no seu caderno.  
 
 
 
 
 

 
 

Bons pensamentos! Boa diversão! 

 
 

Na próxima semana você saberá o resultado! Até lá! ☺ 

 

 

 



Interdisciplinar:  
 

Atividade 1. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/para-que-serve-o-cep.htm 

(Acesso em: 18/05/2020) 

 

Objetivos: Identificar para que serve o CEP e qual a sua função social. 

 
Quando vemos um endereço, é normal que ele apareça com o nome da rua, o 

número e, em alguns casos, o número da quadra e do lote, além do bairro e da cidade, não 
é mesmo? Mas também existe um número de oito dígitos que sempre está ali e nunca 
sabemos o porquê! Aquele é o CEP, sigla que significa “Código de Endereçamento 
Postal”, mais conhecido somente como código postal. 

A identificação do CEP é de extrema importância para ajudar no reconhecimento e 
localização de ruas de qualquer local do Brasil. 

 

 Descubra para que serve o CEP, quando foi criado e qual é o critério para a sua 
elaboração, lendo o texto a seguir. 

 

Mas, afinal, para que serve o CEP? 
 

O CEP é um número criado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no ano 
de 1971 para facilitar a separação e entrega de correspondências. Imagine se você tivesse 
que organizar milhares de cartas e encomendas direcionadas para os mais diversos 
lugares, com muitas ruas com o mesmo nome ou com o nome errado... seria uma 
verdadeira bagunça! 

Para isso serve o CEP, pois os números sempre serão os mesmos e ajudarão as 
pessoas – e principalmente os carteiros e funcionários dos Correios – a não confundirem 
os endereços. Assim, o código postal funciona como uma coordenada, em que cada rua 
possui o seu número específico. 

No início, o CEP só tinha cinco números, mas depois (em 1991) teve o acréscimo de 
três algarismos separados por um dígito, ficando com a seguinte forma: 00000-000. Mas é 
claro que não existe nenhum CEP por aí com todos os números zero! 

 

Como é escolhido o CEP de cada lugar? 

A escolha do CEP de uma rua não é feita de qualquer jeito. Ela obedece a um critério 
específico, e cada número significa uma região ou localidade. Por exemplo, o primeiro 
número equivale a uma das dez regiões do Brasil a seguir relacionadas: 

 
Número 0: Cidade de São Paulo e Região Metropolitana. 
  
Número 1: Interior do estado de São Paulo. 
 
Número 2: Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
 
Número 3: Minas Gerais. 
 
Número 4: Bahia e Sergipe. 
 
Número 5: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
 
Número 6: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará e Roraima. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/para-que-serve-o-cep.htm


Número 7: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e 
Tocantins. 
 
Número 8: Paraná e Santa Catarina. 
 
Número 9: Rio Grande do Sul.  
 

 

Fonte da imagem: http://www.correios.com.br/enviar-e-receber/ferramentas/cep/estrutura-do-cep 

 
 

Portanto, todo o CEP que começa com 3, por exemplo, diz respeito a um endereço 
que se encontra no estado de Minas Gerais. 

 
Os demais algarismos do código postal referem-se a sub-regiões (cidades ou áreas 

de uma cidade), setor, subsetores e divisores. Os três últimos algarismos, que ficam depois 
do dígito, são códigos mais específicos da rua e das unidades utilizadas pelos correios. 
Assim, cada CEP equivale a uma rua diferente. 

Por Rodolfo Alves Pena 
Graduado em Geografia 

Responda as perguntas no caderno: 
 
 

1) Segundo o texto para que serve o CEP? 

2) Como é escolhido o CEP das ruas? 

3) Você sabe o CEP da sua rua?  

4) Qual a importância de saber estes dados? 
 
 

Atividade 2. 
Fontes: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-uma-expedicao-dos-bandeirantes/ 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/entradas-bandeiras.htm 
(Texto adaptado a partir das fontes de pesquisa) 

 

Objetivo: Compreender fatos importantes da História do Brasil. 

 
Sem um passado não há um presente, e o futuro se faz a partir do conhecimento 

de lutas do passado e do presente. 

http://www.correios.com.br/enviar-e-receber/ferramentas/cep/estrutura-do-cep
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-uma-expedicao-dos-bandeirantes/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/entradas-bandeiras.htm


 Você já ouviu falar sobre os Bandeirantes? 
 
O Bandeirantismo faz parte da história do nosso país, e iremos aprender um pouco 

mais sobre isso a partir da leitura do texto abaixo.  
 

 
 

As expedições bandeirantes contribuíram para o povoamento, crescimento das 
atividades econômicas e aumento territorial do Brasil Colonial. Essas expedições 
saíam do litoral em direção ao interior. Seguindo o curso dos grandes rios, as bandeiras 
costumavam iniciar suas viagens percorrendo o rio Tietê, no estado de São Paulo. Ao longo 
das trilhas e dos caminhos abertos pelos bandeirantes foram surgindo diversos povoados, 
que depois se tornaram vilarejos e cidades. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagem Renato Guedes/Mundo Estranho 

 

 
 Os bandeirantes eram homens, principalmente paulistas, que entre os séculos XVI 

(16) e XVII (17), participavam das Entradas e Bandeiras. As Entradas eram as expedições 
oficiais organizadas pelo governo (colonizadores portugueses) e as Bandeiras eram 
contratadas por pessoas particulares (senhores de engenho, donos de minas, 
comerciantes). Essas expedições tinham como objetivo capturar escravos fugitivos, 
aprisionar indígenas e também procurar pedras e metais preciosos pelo interior do Brasil. 

O nome "Bandeirantes" vem do fato que esses homens carregarem bandeiras para 
indicar o que havia no local. Eram diferentes bandeiras dependendo da área que estavam. 



Uma área com ouro era marcada com uma bandeira diferente de uma área que houvesse 
índios, por exemplo. 

As expedições tinham umas 50 pessoas e contavam tanto com homens livres – por 
exemplo mateiros que conheciam a região a ser explorada – como com escravos negros e 
índios. Os escravos ficavam com o trabalho duro, como arrastar as canoas fora dos rios. 

 
 

 
Foto: Renato Guedes/Mundo Estranho 

 

No arsenal dos bandeirantes, a arma principal era o arcabuz, uma espingarda 
carregada pela boca e que disparava pequenas bolas de ferro ou até mesmo pedregulhos 
recolhidos pelo caminho. Os homens tinham ainda pistolas, facões, machados e foices.  
           Para comer, os homens caçavam, pescavam e coletavam frutas. Outro item básico 
era a farinha-de-guerra, feita de mandioca cozida. A comida era preparada em fogueiras, 
onde os homens se reuniam para comer duas vezes por dia 

Os bandeirantes mais conhecidos foram Fernão Dias Pais Leme e seu genro Manuel 
Borba Gato, Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhanguera), 
Domingos Jorge Velho e Fernão Dias Pais Leme. 

 
 

Responda as perguntas no caderno: 
 

 
1) Na sua opinião, qual foi a importância do Bandeirantismo no Brasil? 

2) Qual era o principal objetivo dessas expedições? 

3) Segundo o texto, qual a origem do nome “Bandeirantes”? 

4) Quem era utilizado como mão-de-obra nesse período? 

 

☺ Quer saber mais? 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=jb-solBOwwU&list=PLO3hBdfBc4pG6Tb5qYo3wKQHAA1-

OxOHu&pbjreload=10 

 

Atividade 3. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/10-curiosidades-sobre-esqueleto.htm 

(Acesso em: 25/05/2020) 

 

Objetivos: Ler e interpretar informações. 
 

Sabemos que o corpo humano é uma “máquina” complexa e perfeita. 

https://www.youtube.com/watch?v=jb-solBOwwU&list=PLO3hBdfBc4pG6Tb5qYo3wKQHAA1-OxOHu&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=jb-solBOwwU&list=PLO3hBdfBc4pG6Tb5qYo3wKQHAA1-OxOHu&pbjreload=10
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/10-curiosidades-sobre-esqueleto.htm


O esqueleto humano é uma estrutura muito importante, pois garante suporte de 
tecidos, proteção de alguns órgãos, produção de células sanguíneas, armazenamento de 
sais minerais e a movimentação. Formado por diversos ossos articulados, o esqueleto é 
fundamental para a nossa sobrevivência. 

 

 Vamos conhecer algumas curiosidades sobre nosso esqueleto. 
 

 
 

10 curiosidades sobre o Esqueleto 
 

Por Vanessa Sardinha dos Santos 

 

1. Ao contrário do que muitos pensam, os ossos são formados por tecidos vivos. O tecido 
que forma os ossos é um tipo especial de tecido conjuntivo, denominado de tecido 
ósseo. Esse tecido possui células chamadas de osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, 
além de um material extracelular calcificado. 
 

2. O esqueleto humano e os dentes possuem 99% do cálcio presente no organismo. 
 

3. A falta de cálcio na infância causa um problema conhecido como raquitismo. Verifica-
se, em casos de raquitismo, que os ossos não crescem de maneira normal, e as 
extremidades dos ossos longos deformam-se. 

 
4. Durante o desenvolvimento do feto, a maior parte do esqueleto desenvolve-se primeiro 

como um modelo de cartilagem, que é gradualmente substituída por osso, um processo 
chamado de ossificação endocondral. 

 
5. O esqueleto do adulto possui 206 ossos, porém, uma criança após o seu nascimento 

possui, em média, 270 ossos. Isso acontece porque, depois de algum tempo, muitos 
ossos fundem-se, formando apenas um. 

 
6. O maior osso do esqueleto humano é o fêmur. Em pessoas de 1,80 m, o fêmur 

apresenta aproximadamente 50 cm. 
 

7. O menor osso do corpo humano é o estribo, localizado na orelha média. Possui cerca 
de 2,6 a 3,4 mm de comprimento e pesa cerca de 2 a 4,3 mg. 

 
8. O osso mais forte e mais longo da face é a mandíbula. Além disso, é o único osso 

móvel do crânio. 



9. Em um adulto, observa-se no esterno, nas vértebras, nas costelas e na pelve a presença 
da medula óssea vermelha, a qual se relaciona com a produção de células do 
sangue. 

 
10.  O osso hioide não possui articulações e está localizado na região do pescoço, entre 

a mandíbula e a laringe.  

 

 

 
   

Responda as perguntas no caderno: 
 

1) Ao ler o texto acima o que aconteceria com o nosso corpo se não tivéssemos coluna 
vertebral? 
 

2) Na sua opinião, uma boa ou má alimentação durante a infância influencia no 
desenvolvimento intelectual e físico da criança? Por quê? 
 

3) Cite um exemplo descrito no texto que informe sobre a importância do cálcio 
(encontrado principalmente nos derivados do leite – queijo, iogurte, etc.) no 
organismo da criança. 
 

4) Qual é o único osso móvel do crânio? 
 

5) Qual o maior osso do esqueleto humano? 
 

6) Qual a quantidade de ossos, em média, ao nascermos?  
 

7) Se você puder, pegue um instrumento de medida (fita métrica, régua, trena) e meça 
a sua altura. 
 
 

Sugestão:  Momentos felizes! ☺ 

 
 Neste site você encontra muita diversão! https://senninha.com.br/ 

 

Vale a pena conferir! 

       Aproveite! ☺ 

 
Arte: 

Fonte: https://www.anualdesign.com.br/blog/8873/claudia-andujar-ganha-exposicao-permanente-no-inhotim/ 
(Texto adaptado) 

 

Objetivo: Conhecer um pouco do importante trabalho da fotógrafa Claudia Andujar. 
 

Contextualização: A semana passada conhecemos um pouco da importância da obra do 

fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Essa semana vamos conhecer sobre uma fotógrafa 

suíça que dedicou sua vida como fotógrafa para registrar uma importante parte da cultura 

brasileira.  Vamos lá? 

https://senninha.com.br/
https://www.anualdesign.com.br/blog/8873/claudia-andujar-ganha-exposicao-permanente-no-inhotim/


 
“ — Sou uma brasileira ianomâmi — diz essa mulher de 88 anos com um sorriso e um grave sotaque 

da Europa Oriental que nunca a deixou”. 

 

Claudia Andujar: um olhar sensível sobre uma história de luta 

 

Nascida na Suíça, Claudia Andujar teve uma infância difícil em razão da perseguição 

nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Foi só em 1955 que ela se mudou para o Brasil 

e iniciou sua carreira como fotógrafa, trabalhando em publicações como The New York 

Times Magazine, LIFE e Claudia. Na década de 1970 ela teve seu primeiro contato com a 

tribo indígena dos Yanomami e sua vida deu uma grande virada.  

Ao ser enviada pela revista Realidade para uma edição especial sobre a Amazônia, 

Andujar foi tocada profundamente pelo modo de vida dos índios na floresta e pela 

curiosidade em conhecer aquela cultura. Resolveu dedicar-se àquela causa. Então, em 

1978, juntamente do missionário Carlo Zacquini, ela criou a Comissão pela Criação do 

Parque Yanomami (CCPY), responsável pela campanha de conscientização das ameaças 

sofridas pelos índios no contato com a cultura branca. 

Fotógrafa suíça radicada no Brasil, Claudia Andujar dedicou quase 40 dos seus 84 

anos, ao ativismo pelo povo Yanomami. A artista acaba de ganhar uma exposição 

permanente no Instituto Inhotim (MG), destinada justamente ao seu trabalho junto ao povo 

indígena. Com 1.600 m², segundo maior espaço expositivo do lugar, a galeria conta com 

cerca de 500 fotos feitas por Andujar durante o tempo em que viveu com os Yanomami na 

Amazônia e em visitas posteriores. 

 
 

 Sugestões de vídeos para saber mais sobre a obra da fotógrafa: 

Este vídeo Claudia Andujar: a luta Yanomami - Depoimento da fotografia. 

https://www.youtube.com/watch?v=g-VUxuxXcP4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-VUxuxXcP4


 
Curador da mostra, Thyago Nogueira se debruçou em arquivo de 40 mil fotos para selecionar recorte da exposição. 

Foto: Claudia Andujar / Divulgação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Claudia_Andujar 
 
 
 

Leia atentamente o texto bibliográfico da fotógrafa Claudia Andujar e reponda no seu 
caderno: 
 

1) Onde nasceu Claudia Andujar?  

2) O que chamou a atenção da fotógrafa na cultura brasileira? 

3) Você acha importante a fotógrafa divulgar as ameaças sofridas pelos índios no 
contato com a cultura dos brancos? Por quê? 

 
 

 Sugestão: Para conhecer mais fotos dessa fotógrafa acesse: 
 

https://br.pinterest.com/costa1684/claudia-andujar/ 
 
 

Educação Física 
 

Objetivos: Experimentar brincadeiras tradicionais de gincana. Entender o jogo como uma 
forma lúdica de aprender. 
 

Contextualização: Algumas brincadeiras estão presentes no universo infanto juvenil com 
características culturais que fazem dos momentos de lazer uma oportunidade para se 
experimentar e vivenciar o movimento humano com muita alegria e diversão. 
 

Atividade: Realizar brincadeiras especificas de gincanas: corrida da colher, corrida do 
saco; corrida dos balões e calçando os sapatos. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Claudia_Andujar
https://br.pinterest.com/costa1684/claudia-andujar/


Materiais:  
 
01 colher; 

01 bolinha pequena (ping pong) ou 01 batata pequena ou 01 limão. 

01 Saco de estopa ou 01 saco grande resistente. 

Bexigas 

Sapatos ou tênis. 

 
Procedimentos:  
 
Reúna as pessoas de sua casa que quiserem realizar a atividade ou faça sozinho mesmo.  
Essas atividades podem ser feitas em forma de competição ou não. 
 
Corrida da colher: segurar na mão uma colher com uma bolinha e levá-la por uma 
distância determinada sem derrubar a bolinha. Caso a bolinha caia, o participante deve 
começar novamente o percurso. 
 
Corrida do saco: em duplas ou mesmo sozinho, você deve colocar suas pernas dentro de 
um saco, segurá-lo e correr ou saltitar até o final do trajeto determinado, que poderá ser o 
mesmo da atividade anterior. 
 
Corrida dos balões: O aluno deve tentar conduzir o balão (bexiga) sem que ela caia no 
chão, até o final do trajeto determinado, que poderá ser o mesmo da atividade anterior. 
Quem deixar a bexiga tocar o solo, deve retornar do início. 
 
Calçando o sapato: segurar os sapatos com a mão e correr até um ponto determinado, ao 
chegar lá deve calçá-lo e retornar a posição inicial.  
 
Em todas essas atividades, ganha quem chega primeiro e se diverte quem brinca com 
alegria. 
 
Atividade pós aula:  
 
1) Converse com as pessoas da sua casa, ou pense você mesmo, sobre a importância de 
existir espaços fora do ambiente escolar para a realização de jogos e brincadeiras e avaliem 
quais locais existem em seu bairro para a prática de movimento.  
 

BOA ATIVIDADE! 

 


