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Alunos, pais ou responsáveis: 

Esta semana os alunos do quinto ano realizarão atividades com a temática: “Direito da 

Criança”. As atividades indicadas precisam ser copiadas no caderno, as demais são para leitura 

e consulta caso necessite. Não é necessário que sejam feitas todas de uma vez, crie uma rotina 

de atividades durante a semana toda. 

 Pedimos que possibilitem que a criança realize as atividades de forma autônoma, 

auxiliando-a em suas dúvidas e fazendo-a refletir sobre os possíveis erros que possam surgir. 

 Tivemos a informação de que muitos de vocês estão imprimindo as atividades para 

facilitar a realização, então pensando em reduzir a quantidade de folhas a partir dessa semana 

não colocaremos mais o gabarito para correção, assim que voltarmos a nossa rotina normal 

faremos as correções em sala de aula com as crianças. Contamos com a compreensão de 

todos. 

Professores do 5°ano. 

   

Contextualização 

 Todos nos temos vivido tempos de muita incerteza e vulnerabilidade, será que já 
paramos para pensar em tudo que as crianças têm passado nesse momento? 
 Devemos reconhecer que todas as crianças, independente da raça, religião, classe social, 

cor, país onde vive, tem direitos, temos que olhar as crianças como um ser integral, com 

necessidades básicas para poder viver. 

Os direitos são seu escudo protetor e, portanto deveriam defendê-las das injustiças, dos 

abusos, do maltrato, da fome, do abandono, em todas as circunstâncias. 

As atividades dessa semana irão ajudar as crianças a conhecerem um pouco mais sobre 

seus direitos. 

 

 
Atividades 

 

Leitura: Toda semana teremos a sugestão de um livro, para que as crianças continuem 

exercitando a leitura. Basta clicar nesse link aqui embaixo e ler. Vocês também podem ler 

livros ou revistas que tenham em casa. O importante e não deixar de exercitar o nosso cérebro 

com a leitura. 

 

A leitura dessa semana está aqui              “Meu amigo robô” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/meu-amigo-robo/ 
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MATEMÁTICA 

Objetivos: Interligar o estudo da matemática com seu cotidiano, perceber a presença da 

matemática em tudo que fizermos. Desenvolver e resolver situações problemas e operações 

criando e elaborando técnicas de resolução válidas no encontro das soluções. 

             Copie e responda no caderno apenas as atividades numeradas, desenhos e informações 

não precisam ser copiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

 

1. No Brasil, todos os dias, 32 crianças e adolescentes morrem assassinados. Responder às 

formas extremas de violência e prevenir os homicídios de crianças e adolescentes são 

prioridades para o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). [...] Em 2015, 

11.403 adolescentes de 10 a 19 anos foram assassinados no Brasil, dos quais 10.480 

eram meninos. Quantas eram meninas? 

 

2. Diariamente, são notificadas no Brasil, 233 agressões de diferentes tipos (física, 

psicológica e tortura) contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos. Em 28 dias 

quantas notificações de violência em média recebemos no Brasil? 
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Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade.” Após a Emenda 

Constitucional 98, ficou estabelecida a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.13 de jul. de 2018 

3. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do 

Ministério da Saúde, o Brasil registrou, entre 2009 e 2018 (nove anos), 48.699 acidentes 

de trabalho com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Dividindo o número de 

acidentes pelos nove anos que numero obteremos? 

4. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) do IBGE de 2016 aponta que, de 
um total de 40.100.000 de crianças de 5 a 17 anos, 2.800.000 trabalham. Quantos não 
trabalham? 

 
5. Cerca de um terço dos adolescentes de 13 a 17 anos que abandonam a escola e largam 

os estudos para se dedicar ao trabalho. Sabendo que temos 42.000.000 de adolescentes 
no Brasil. Represente em números um terço desta quantidade? 

 
6.  Todas as crianças têm direito a se alimentar. 
Abaixo temos um gráfico que representa a fome  no Brasil. Os números são representados 
em milhões (exemplo:19,5 = 19.500.000 pessoas) 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

   

A miséria volta a ser a realidade de vida de milhões de brasileiros e brasileiras é o que 
revela o levantamento da organização ActionAid Brasil divulgado em julho. De acordo com o 
estudo cerca de 12 milhões passam fome no Brasil. O número de pessoas consideradas pobres, 
com renda per capita menor que R$ 70,00 por mês, quase que dobrou em 2017. 
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 Observando o gráfico responda: 
A) Qual a diferença entre os números demonstrados no gráfico entre os anos de 2017 
e 1992?  
B) Qual o ano que apresentou o maior índice de fome no Brasil? 
C) Qual ano apresentou o menor índice? 
D) Em 1999 ,13.900.000 passavam fome em nosso país. Como lemos este número? 

7. Arme e efetue em seu caderno: 
 

a) 41.234 + 12.345 = 
b) 12.345 + 786 = 
c) 3.245.689 + 12 = 
d) 9.712 – 987 = 
e) 48.765 – 8.975 = 
f) 100.000 – 98.764 = 
g) 34.243 x 9 = 
h) 45.432 x 12 = 
i) 453.249 x 3 = 

 
8. Escreva os numerais de 10.000 a 12.000 de 100 em 100. 

10.000 – 10.100 - 10.200 - 10.300... 
 

PORTUGUÊS  

Objetivo: Ler e interpretar um poema.  Identificar e fazer uso de pronomes. Promover a reflexão 
das regularidades ortográficas. 
             

 GRAMÁTICA 

PRONOME PESSOAL (Registrar no caderno) 

 O Pronome Pessoal substitui ou representa um substantivo e pode retomar ou remeter 

a outras palavras, frases e ideias apresentadas no texto. 

Veja nos exemplos abaixo como o uso do Pronome em substituição ao Substantivo ÁRVORE dá 

mais fluência ao texto. 

 

EXEMPLO:  

Hoje percebi que a ÁRVORE está muito alta e o vizinho quer que eu corte a ÁRVORE, porque a 

ÁRVORE pode cair sobre o muro.  

 

Vamos substituir o Substantivo ÁRVORE por Pronomes. Veja como vai ficar o texto acima: 

Hoje eu percebi que a ÁRVORE está muito alta e o vizinho quer que eu A corte, porque ELA pode 

cair sobre o muro. 
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SÃO PRONOMES PESSOAIS: 

 1º pessoa: eu, me, mim, comigo, - nós, vós, conosco 

 2º pessoa: tu, te, ti, contigo - vós, vos, convosco 

 3º pessoa: ele, ela, o, a, se, lhe, si, consigo - eles, elas, os, as, se, lhes, si, consigo 

O Pronome Pessoal (TU) é empregado em algumas cidades do Sul, do Norte e do Nordeste. 

                                     

 ATIVIDADES – Copiar e responder no caderno 

 

1. Circule os Pronomes Pessoais das frases abaixo: 

a) João se assustou com o gato no telhado. 

b) Eu me considero uma pessoa simples. 

c) Marina foi indelicada contigo? 

d) Todos eles foram gentis comigo. 

 

2. Agora grife os Pronomes Pessoais das frases e depois escreva a que pessoas gramaticais 

esses Pronomes correspondem, conforme o exemplo 

 

a) Dei-lhe um presente ontem. 3º pessoa do singular 

b) Pedro vai conosco ao Zoológico. _______________________________ 

c) Coube a mim fazer o bolo. ____________________________________ 

d) Vamos nos unir contra a violência! _____________________________ 

e) Eles romperam o noivado. ____________________________________ 

f) Laura gosta de ti. ___________________________________________ 

 

 ORTOGRAFIA 

 

1. Não confunda! (S, Z ou X). Complete as palavras abaixo: 

A__EITE                          PRE__ERVAR                     PESQUI__A 

E__ÉRCITO                     AN__OL                             PORTUGUE__A 

AMA__ONAS                 AVI__0                               PRA__O 

E__AGERADO                FRAQUE__A                      A__EITONA 

2.  Leia as palavras abaixo e acentue as PAROXÍTONAS: 

FACIL – ORFA - ALBUM - AMAVEL - SENHORA - ACIDENTE - TENIS - ALMOÇO - LABIO - CARATER 

- BONUS - REGUA - GRATIS - TORAX - SENSIVEL - ABACATE - REFRIGERANTE 

 PAROXÍTONAS: A sílaba tônica é a penúltima. EXEMPLO: TÚNEL 
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Não é necessário copiar o texto. Copie e responda somente as questões em seu caderno. 

Leia o Poema escrito por Ruth Rocha 

"OS DIREITOS DA CRIANÇA" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO DE PALAVRAS 

 RIGORES - É o plural de rigor. O mesmo que fortalezas 

 DECRETO - Ordem, decisão por uma autoridade superior 

 ESTRELA CADENTE - Corpos celestes que entram na atmosfera terrestre e incendeiam-se por 

causa do atrito com o ar 
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 AFEIÇÃO - Sentimento amoroso  

 CARREIRO DE SAÚVA - Caminho de formigas em bando 

 

1. Após a leitura, registre e responda em seu caderno: 

a) Qual é o título do poema? 

b) Quem é o autor (a) do poema? 

c) Separe as sílabas das palavras retiradas do poema e classifique-as quanto ao número de 

sílabas; 

 PROTEGIDA - 

 CRIANÇA - 

 SAÚDE - 

 VIDA - 

 SER - 

 SEGURANÇA - 

 RESPEITAR - 

 TER - 

 CÉU - 

 INTELIGENTE - 

 FELIZ - 

 SONHAR - 

MONOSSÍLA - PALAVRAS FORMADA POR UMA SIÍLABA. EXEMPLO: UM 

DISSÍLABA - PALAVRA FORMADA POR DUAS SÍLABAS. EXEMPLO: NOME (NO – ME) 

TRISSÍLABA - PALAVRA FORMADA POR TRÊS SÍLABAS. EXEMPLO: ATENÇÃO (A - TEN - ÇÃO) 

POLISSÍLABA- PALAVRAS FORMADAS POR QUATRO SÍLABAS OU MAIS. EXEMPLO: AVENTURA (A 

- VEN - TU - RA) 

d) Você concorda com estes direitos que a autora descreve no seu poema? Você 

acrescentaria mais alguns direitos? Quais?    

 

CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

Objetivo: Estudar os Direitos das Crianças no Brasil e no mundo; conhecer algumas organizações 
mundiais que cuidam dos direitos das pessoas. 
 
            Copie apenas as atividades indicadas pelas setas 
                   
Contextualização: Nas atividades dessa semana, estamos tratando sobre os Direitos das 
Crianças, aqui nas aulas de História vamos conhecer um pouco da história desses direitos; será 
que eles sempre existiram? Como surgiram? É importante sabermos sobre tudo isso, pois só 
somos cidadãos de fato, quando conhecemos nossos direitos e deveres e conhecer a história faz 
parte de tudo isso! 
 
Atividade 1:  Leia o texto abaixo em voz alta para alguém: 
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No final do século XIX (19), as crianças ainda trabalhavam nas fazendas e fábricas do 

mundo todo, recebiam três vezes menos que os adultos por longas jornadas de trabalho que 

duravam até 14 horas por dia! Não podiam ir à escola, muito menos brincar!  Mas grandes 

movimentos exigindo mudanças nessa situação resultaram na Declaração de Genebra sobre os 

direitos da Criança sancionada pela Sociedade das Nações que iria ser conhecida como 

Organização das Nações Unidas-ONU, em 1924. A ONU está sediada em Genebra, que é uma 

cidade da Suíça. 

 
O ponto vermelho indica a localização de Genebra – Imagem Google Maps 

 

Em 1948, depois da Declaração dos Direitos Humanos, a ONU começou a trabalhar na 

proteção das crianças. Em 1959 a organização publica os dez pontos da Declaração Universal 

dos Direitos da Criança reconhecendo a importância das crianças e que elas fazem parte da 

sociedade. O direito à igualdade, à vida, à alimentação, à proteção diante do abuso ou o direito 

a ter atividades recreativas estava incluído nestes dez pontos. Infelizmente a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, não tinha força para exigir seu cumprimento pelos países 

então em 1978 a Polônia levou à ONU a proposta de uma convenção dos direitos da criança. 

Depois de 10 anos foi aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança, que agora 

sim, seria de cumprimento obrigatório para todos os países que o aceitassem. Isso ocorreu em 

20 de novembro de 1989, data que ficaria em todos os calendários como ‘Dia Internacional da 

Criança’. 

A Convenção de direitos da Criança se converteu em lei em 1990 depois de ser assinada 

por 20 países. Na atualidade é o Tratado com mais participantes do mundo, são 195 países entre 
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eles o Brasil. Nosso país inclusive colocou em prática em 12 de outubro de 1990 o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA e até hoje reuniões e encontros tendo como tema a proteção 

das crianças são realizadas por governantes e organizações do mundo todo! 

 

Fontes: www.unicef.org/brazil e www.profuturo.education 

Adaptação: Prof. Itamar 

 

 

Atividade 1:  Faça em seu caderno uma linha do tempo dos Direitos das Crianças e preencha 

com as informações necessárias, usando o texto lido como fonte de pesquisa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 Atividade 2:  Princípios Ilustrados: Escreva em seu caderno os 10  princípios dos Direitos das 
Crianças e desenhe cada um deles conforme você achar melhor, use as informações escritas 
abaixo para ajudar a fazer seu desenho! 
Use uma régua para medir o espaço de cada desenho, que deverá ser de: 12 centímetros por 7 

centímetros. Assim: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Princípio 1:  Todas as crianças devem ter seus direitos garantidos. 

Embora simples, é muito comum vermos desrespeitos aos direitos das crianças, por isso esse 

princípio, aparece em primeiro lugar, para sempre lembrar os adultos do mundo todo!  A palavra 

TODAS quer dizer que quaisquer crianças, independentemente da cor, sexo, etnia, 

LINHA DO TEMPO DO DIREITO DAS CRIANÇAS 

Final do Século XIX 

_____________________

____________________ 

1924 

_____________________

____________________ 

1990 

_____________________

____________________ 

12 de outubro de 1990 

_____________________

____________________ 

7 cm 

12 cm 
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nacionalidade, opinião política, condição financeira ou religião devem ter seus direitos 

garantidos. 

 

Princípio 2:   A criança será protegida e terá direito ao pleno desenvolvimento. 

Veja que mais uma vez a proteção das crianças se faz necessária! Além disso, esse princípio fala 

sobre desenvolvimento pleno, isso significa que a criança tem direito a ser protegida por todas 

as pessoas e deve ter garantido seu desenvolvimento por completo, isso é progredir, crescer, 

seja seu corpo, sua cultura, seus estudos, sua saúde, etc.! 
 

Princípio 3:  Todas crianças têm direito a nome e nacionalidade. 

O nome e a nacionalidade, isso é a identificação do país que nasceu, são itens importantíssimos 

para a nossa formação e identificação como pessoas, seres humanos, eles inclusive são dos 

primeiros passos para a busca da cidadania e dos direitos.  

 

Princípio 4:  Toda criança tem direito à alimentação, lazer e assistência médica. 

Comer, brincar e poder ir ao médico, são coisas tão simples... Porém ainda hoje muitas crianças 

não possuem regularmente esses benefícios tão importantes para a vida e desenvolvimento de 

qualquer pessoa. 

 

Princípio 5:  Toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a atendimento 

adequado. 

Hoje em dia, nem se usa mais o termo “portador de necessidades especiais”, ele foi substituído 

por “com deficiência”, parece exagerado, mas muitas vezes precisamos definir certinho o que é 

necessário, até por que ainda hoje o atendimento das pessoas com deficiência  em muitos 

lugares  ainda é feito de maneira inadequada. 

 

Princípio 6:  Toda criança precisa de amor e compreensão. 

Essa ideia é para que todas as pessoas cuidem das crianças, compreendendo suas necessidades, 

com carinho e atenção. Ser amado e compreendido é fundamental para todas as pessoas, em 

especial às crianças. 

 

Princípio 7:  Toda criança tem direito a receber educação. 

A Educação, também é importante, inclusive ela, garante que muitos outros direitos não sejam 

esquecidos, o direito à Educação de uma criança é dever dos pais, mães e outros responsáveis 

e do governo também.  

 

Princípio 8:  A criança deve ser a primeira a receber proteção. 

Nesse caso então, em acidentes, desastres, ou qualquer situação de emergência, as crianças 

devem ser atendidas antes de qualquer pessoa. 

 

Princípio 9:  As crianças devem ser protegidas de crueldade e exploração. 
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Infelizmente, existem pessoas ruins que querem levar vantagens explorando crianças ou até 

fazendo crueldades, por isso, as crianças precisam sempre ser protegidas dessas pessoas e 

situações. 

 

Princípio 10: Toda criança tem direito à proteção contra atos de discriminação. 

Atos de discriminação são inaceitáveis nos tempos atuais, porém, infelizmente ainda existem, e 

as crianças também podem ser vítimas desse tipo de comportamento, e por isso  devem ser 

protegidas de qualquer  preconceito e discriminação, sejam raciais, religiosas ou de qualquer 

outra espécie. 

 

Atividade 3:  Conhecendo diferentes instituições internacionais 

Vivemos em um mundo que embora as diferenças sejam gigantescas, algumas necessidades, 

são comuns e por isso, organizações como a ONU (Organização das Nações Unidas),  OMS 

(Organização Mundial de Saúde), a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), tem funções importantíssimas, para garantia e acesso as 

diferentes pessoas no mundo à condições básicas para viver como saúde, educação, comida, 

educação, trabalho e moradia. Abaixo seguem algumas instituições importantes para todo o 

planeta nessas garantias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Organização das Nações Unidas – ONU 

Organização Internacional para promover a 

cooperação entre os países. 

 

Sede: Nova Iorque – Estados Unidos 

  
 Organização Mundial da Saúde – OMS 

Organização Internacional entre governos para 

promover a cooperação entre os países na área 

da saúde. 

 

Sede: Genebra- Suíça 
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Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO 

 É uma agência especializada das Nações Unidas 

ONU com o objetivo de contribuir para a paz e 

segurança no mundo mediante a educação, 

cultura e ciências. 

 

Sede: Paris- França 

 
Cruz Vermelha/Crescente Vermelho 

Movimento internacional humanitário, não 

vinculado a nenhum país. Seu objetivo é 

proteger a vida e a saúde humana, e prevenir e 

aliviar sofrimento humano, sem distinção de 

nacionalidade, raça, sexo, religião, classe social 

ou opiniões políticas. 

 

Sede: Genebra- Suíça 

 

 

 

 

  
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL  

É uma organização de países da América do Sul   

para facilitar o comércio e outras relações entre 

seus  países membros. 

 

Sede: Montevidéu – Uruguai 

 

  
Greenpeace 

É uma organização não governamental (ONG) que 

protege o Meio  Ambiente no mundo todo. 

  

Sede: Amsterdã - Holanda 

  
Federação Internacional de Futebol - FIFA  

É uma organização sem fins lucrativos 

internacional que dirige as associações de futsal, 

futebol de areia  ou futebol de praia e futebol, o 

esporte coletivo mais popular do mundo.  

 

Sede: Zurique - Suíça 

  
Comitê Olímpico Internacional - COI  

 
É uma organização que existe para organizar as 

Olimpíadas de quatro em quatro anos. 

 

Sede: Lausanne - Suíça 
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Imagens e Informações: www.pt.wikipedia.org 

 

ARTE 

OBJETIVOS: 

PROBLEMATIZAR O CONHECIMENTO ACERCA DOS TIPOS DE PERSONAGENS (OBJETOS E 

PESSOAS) QUE PODEM COMPOR CENAS TEATRAIS; 

DESENVOLVER A AUTONOMIA, A CRÍTICA, A AUTORIA E O TRABALHO INDIVIDUAL NA BUSCA DE 

INFORMAÇÕES SOBRE OBJETOS TRANSFORMADOS EM PERSONAGENS. 

OLÁ NA AULA PASSADA APRENDEMOS UM POUCO SOBRE O TEATRO. HOJE VAMOS APRENDER 

SOBRE O TEATRO E OS OBJETOS. 

REPARE BEM NOS DOIS PERSONAGENS DA CENA TEATRAL A SEGUIR. 

 

 

 

 

 

 

  
Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO 
 

É uma agência das Nações Unidas que lidera 
esforços para acabar com a fome e combate à 

pobreza. O seu lema, fiat panis, vem do latim, e 
significando “haja pão”. 

 
Sede: Roma - Itália 

  
Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN 

 
É uma aliança militar entre países para defesa dos 
países-membro de ataques de  qualquer entidade 

externa à organização. 
 

Sede: Bruxelas – Bélgica  
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CENA DO ESPETÁCULO O FANTÁSTICO CIRCO DE PAPEL, DO GRUPO GIRINO. ESTREOU EM 2014 

E É APRESENTADO ATÉ HOJE. 

O SEU CORPO PODE DIZER VÁRIAS COISAS, MAS TAMBÉM COISAS PODEM DIZER OUTRAS 

COISAS. 

OBJETOS SÃO COISAS? QUE TAL FAZER TEATRO DE COISAS? 

NO TEATRO OS OBJETOS SE TRANSFORMAM. UM BULE PODE VIRAR UM PÁSSARO E BOTAR UM 

OVO, JORNAIS E CORDAS PODEM SE TRANSFORMAR EM OUTRA AVE! TUDO ISSO PASSA PELA 

IMAGINAÇÃO DO ARTISTA, ESTIMULADA PELA MANIPULAÇÃO DE OBJETOS EM CENA PELOS 

ATORES.VEJA A ARTE DO GRUPO DE TEATRO SOBREVENTO, QUE APRESENTA ESPETÁCULOS 

COM A LINGUAGEM DO TEATRO DE FORMAS ANIMADAS. NAS MÃOS DESSES ATORES OS 

OBJETOS CRIAM VIDA E SE TRANSFORMAM EM MUITOS PERSONAGENS. 

O ATOR ANDERSON 

GANGLA, DO GRUPO SOBREVENTO, TRANSFORMA OBJETOS EM UMA GALINHA NA CENA DO 

ESPETÁCULO BONECOS AQUI. 

VAMOS TRANSFORMAR OBJETOS EM PERSONAGENS? 

ATIVIDADE 1 

PESQUISE OBJETOS QUE PODEM VIRAR PERSONAGENS. DEPOIS ESCOLHA ALGUNS DESSES 

OBJETOS E CRIE SEUS PRÓPRIOS PERSONAGENS E HISTÓRIAS. 

ATIVIDADE 2 

1. COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. SULFITE OU CADERNO DE ARTE. 
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DESENHE IMAGENS DE OBJETOS QUE FORAM TRANSFORMADOS EM PERSONAGENS. QUE 

NOME VOCÊ DARIA A ESSES PERSONAGENS? CRIE E ESCREVA UM DIÁLOGO ENTRE ESSES 

PERSONAGENS. 

Fonte de pesquisa: Conectados em Arte – Solange Utuari, Carlos Kater e Bruno Fischer.FTD. 

____________________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Essa semana vamos fazer a atividade do “Desafio da Garrafa”.  

Essa brincadeira é um desafio que surgiu na internet e consiste em jogar 
uma garrafa para que ela pare em pé em alguma superfície, o inventor do desafio foi o 
norte americano Michael Senatore que em um show de talentos fez a manobra que 
viralizou nas redes sociais. Vamos fazer essa brincadeira ou desafio divertido? Chame 
toda família para brincar junta e peça ajuda para preparar a garrafa. 

Material: 

 1 garrafinha de 510 ml 

 Preparar o material: 

Pegue a garrafinha e coloque um terço de água ou 170 ml nela feche com a 
tampa, bem apertada para não abrir. 

Como brincar 

O desafio é feito por um ou mais jogadores que se sentam ou ficam em pé em 
círculo. Uma ou mais garrafas são utilizadas para jogar e vai marcando pontos quem 
jogar a garrafinha e ela fizer uma volta no ar, cair e ficar em pé. 

  

 

Sugestão: Faça um desenho da atividade em seu caderno. 

Fonte:  https://catracalivre.com.br/entretenimento/desafio-da-garrafa-e-nova-mania-em-
redessociais/#:~:text=O%20Fen%C3%B4meno%20do%20desafio%20da,acertar%20o%20mov
imento%20da%20garrafa. e https://twitter.com/videosdnv/status/1258105324474699782/photo/1, 

https://gartic.com.br/marybrodrigues/desenho-livre/desafio-da-garrafa-2 acesso: 04/06/2020 
16:00 horas. 
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