
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  

SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico 

                 Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 Telefone: 4072–7008/7034 

E.M. “DEPUTADO FREITAS NOBRE” - 4ºs Anos. 
 

Atividades que devem ser realizadas entre os dias 9 e 12 de junho de 2020. 

 

 
INTRODUÇÃO: 

Olá, aluno(a) querido(a)! Como está você e sua família? Estão todos bem? Espero que sim! 
Nesta semana, faremos uma visita a um astro famoso. 
Em quem você pensou quando leu isto? Será que a prô está falando de algum astro do Rock? 

Talvez um astro do cinema?  Não, não! Este astro é bem mais famoso e importante. Junto com ele, 
visitaremos outros astros. Não tão poderosos como ele, mas também importantes e incríveis. 

Vamos lá?                                 
Boa semana! 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Ler e compreender fotolegendas em notícias, manchetes lidas em notícias, álbum de fotos digital 

noticioso e notícias curtas, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Medir a duração de um intervalo de tempo a fim de conhecer unidades distintas de medida de tempo 

(dias, meses, anos, horas, minutos etc.), bem como de instrumentos diversos de medida e marcação. 

Relatar e representar fenômenos astronômicos visíveis. Outros marcadores podem ser utilizados 

como referência aos ciclos do sol, da lua e das estrelas. Esta habilidade pode, ainda, ser complementada 

com a referência a procedimentos de investigação relacionados às escalas de tempo e à observação de 

astros no céu. Destaque-se que as observações de campo auxiliam no desenvolvimento desta habilidade. 

Pode ser trabalhado interdisciplinarmente com as habilidades (EF03MA17) e (EF03MA22) da Matemática, 

relacionadas à observação, medição e registro da passagem do tempo. 

Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de 

representação cartográfica. 

Utilizar o tempo como medida. Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando 

noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois). 

 

 

 

OBJETIVO: Observar, identificar e registrar algumas particularidades sobre o Sol, demais 

estrelas, Lua e planetas, seus efeitos na Terra e os períodos diários (dia e/ou noite) em que estão 

visíveis no céu. 

 

CIÊNCIAS 



CONTEXTUALIZAÇÃO: Em nosso dia-a-dia, muitas vezes nos ligamos no automático e saímos 

fazendo nossas atividades sem prestar atenção na vida ao nosso redor. Muito menos pensamos 

em parar um pouco para contemplar acima de nossas cabeças, durante o dia, a cor azul do céu, 

as nuvens e o Sol (que nem sempre permite o nosso olhar sobre ele por sua esplêndida e forte 

luz) e a noite, a lua, em suas diferentes fases e as estrelas quando não estão escondidas por 

nuvens, pelas luzes artificiais da cidade ou mesmo pela poluição. Por isso, nessa semana, 

estaremos fazendo isto. Nossos olhos irão admirar o universo pela janela virtual do computador, 

mas também te convido a pôr seus olhos dia e noite à contemplar pelas janelas de sua casa, o 

que o céu tem pra você. 

 

O SOL 

 

 

Ao ler o provérbio africano, que nos ensina que podemos viver sem tanta pressa, com 

paciência e calma, refletimos e imaginamos o Sol atravessando o Mundo. 

Na realidade, será que o Sol se movimenta mesmo, atravessando o Mundo? 

 

Vamos observe a imagem a seguir: 

nes 

 



n 

 

 
 
Então... 
Rotação é o movimento da Terra em volta de si mesma. 
Translação é o movimento da Terra em volta do Sol. 

E o Sol? Ele não se movimenta. 
 

 

A Terra demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse período é 

chamado de ano. 

Responda em seu caderno: 

1) Quantos meses têm o ano? __________________________________ 

2) E o ano tem quantos dias? ___________________________________ 

3) Cada mês do ano tem quantos dias? ___________________________ 

4)  E um dia tem quantas horas? ________________________________ 



 

 

 

 

 



A LUA 

 

 

Atividade: 

Com mais pesquisas tente descobrir agora QUEM É QUEM e enumere as imagens abaixo 

(copie em seu caderno a letra e o número correspondente): 

1- Maré cheia, 2- Lua,  3- Estrelas,  4- Via Láctea,  5-Saturno, 6- Júpiter 



()  ()  ( )

(    )     (    ) (    )  

Maré Cheia? O que você acha que isso tem a ver? 

 

 

 

ATENÇÃO: 
Aproveite o seu livro de CIÊNCIAS como apoio para suas 
atividades!       
Dê uma olhada na unidade 4 e tire suas dúvidas. NÃO 
será preciso fazer os exercícios  do livro, ok?  

 
LIVRO DE CIÊNCIAS – Unidade 4: Páginas 114 à 135. 

 

 

 

 

)  

 



E aí? Curtindo suas pesquisas? Será que com elas conseguem também responder às perguntas 

abaixo? Não esqueça: COPIE AS RESPOSTAS NO SEU CADERNO. 

 

 



MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO: Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de 

realização de uma atividade. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vimos que assim como o ano é organizado em meses e os meses são 

organizados em dias, os dias são organizados em horas. Em nosso dia a dia estamos sempre 

correndo para não chegarmos atrasados, por isso é muito importante ter um relógio sempre por 

perto. 

 

E você? Como organiza suas horas no dia? 

Desenhe o quadro abaixo no seu caderno e organize os horários de sua rotina. 

ATIVIDADES HORAS ATIVIDADES HORAS 

ACORDAR  LANCHE  

CAFÉ DA MANHÃ  CELULAR  

ESTUDAR  JANTAR  

ALMOÇO  TV  

BRINCAR  DORMIR  

 

 

LIVRO DE MATEMÁTICA - PÁGINAS 187 e 188 

 

 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVO: Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade, como 

relógio e calendário. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Não é de hoje que a 

humanidade se orienta pelas horas. Na antiguidade os 

relógios eram um pouco diferentes. Diria que ficava difícil 

carregar este objeto no pulso.  
 

 

 

 

 

 

 



Importância da marcação do tempo 

 

Para os homens mais primitivos a marcação do tempo era importante para 

saberem o momento de voltar para casa – ou melhor, caverna –ainda na segurança 

da luz do dia. Não, eles não tinham medo de assaltos. Eles temiam os predadores e 

animais ferozes. 

Para eles bastava uma noção, não era necessária precisão nessa marcação 

do tempo. 

Na Antiguidade, as pessoas mediam o tempo olhando para o céu. Elas viam 

o SOL nascer e se pôr. Também percebiam mudanças na posição das estrelas e 

dos planetas. Além disso, notavam que os dias ficavam mais curtos ou mais longos 

conforme o ciclo das estações. 

Pessoas do antigo Egito, da Mesopotâmia, da América Central e de outros 

lugares criaram calendários para poder acompanhar a passagem dos dias. 

Os antigos egípcios também inventaram uma forma de marcar as horas: o relógio 

de Sol, que projetava sombras que se moviam conforme o dia passava. 

http://portal-antigo.aeb.gov.br/cetem-reinaugura-relogio-de-sol-e-instala-energia-solar/ 
 
 

 

ACESSE O LINK E APRENDA A FAZERUM RELÓGIO DE SOL:  

https://youtu.be/y5okFKNbUYs 

 

 

GEOGRAFIA 

 

OBJETIVO: Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos 

de representação cartográfica. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na introdução das atividades, você viu que visitaríamos um “astro 

famoso”. Você já percebeu que esse astro é o Sol, não é mesmo?  Mas temos muitos outros 

astros, como: estrelas, planetas (como a Terra), satélites, asteroides, poeira cósmica etc.  

 

Observe: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Antiguidade/483068
https://escola.britannica.com.br/artigo/Sol/482600
https://escola.britannica.com.br/artigo/estrela/482577
https://escola.britannica.com.br/artigo/planeta/482225
https://escola.britannica.com.br/artigo/esta%C3%A7%C3%A3o-do-ano/482476
https://escola.britannica.com.br/artigo/Egito/481205
https://escola.britannica.com.br/artigo/Mesopot%C3%A2mia/481886
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-Central/480939
https://escola.britannica.com.br/artigo/calend%C3%A1rio/480881
https://escola.britannica.com.br/artigo/Egito-antigo/481206
https://escola.britannica.com.br/artigo/rel%C3%B3gio-de-sol/482602
https://escola.britannica.com.br/artigo/rel%C3%B3gio-de-sol/482602
http://portal-antigo.aeb.gov.br/cetem-reinaugura-relogio-de-sol-e-instala-energia-solar/
https://youtu.be/y5okFKNbUYs


Fonte: https://pt.scribd.com/document/266704386/AVALIACAO-GEOG-2015 

 

Responda em seu caderno:  Você sabe que nome recebe o objeto que a personagem Mafalda está 

vendo? Você já viu um? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

https://pt.scribd.com/document/266704386/AVALIACAO-GEOG-2015


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVO: Produzir notícias sobre fatos ocorridos no Universo escolar, digitais ou impressos, 

para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo 

com as convenções do gênero notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em tempos de profundas mudanças e tantas coisas acontecendo em 

nosso mundo, estamos o tempo todo ouvindo muitas notícias, não é mesmo? Precisamos, ao 

ouvi-las, identificar qual o assunto e se aquilo foi apresentado por fontes seguras, ou seja, sites, 

jornais ou revistas respeitados em nosso país e no mundo.  

 

GÊNERO: NOTÍCIA 

Conheça agora duas notícias que a prô deixou pra você ler. Uma superimportante e outra 

engraçada: 

NOTÍCIA 1 

 

HUMANIDADE COMEÇA A EXPLORAR O SOL 

Com o primeiro envio de informações de uma sonda que analisa de perto a 

estrela, alguns mistérios já são esclarecidos 
Por Sabrina Brito - 6 dez 2019, 09h20 (Revista Veja) 

No último dia 4 (04/12/2019), quarta-feira, a 

espécie humana começou oficialmente a exploração 

da estrela mais próxima da Terra: o Sol. Devido a 

informações enviadas pela sonda Parker, da Nasa, 

cientistas estão revendo diversas teorias sobre o 

espaço. As descobertas foram publicadas em quatro 

artigos na revista científica Nature. 

Trata-se da sonda que mais perto chegou da estrela 

até agora — feito possível apenas graças ao 

revestimento de carbono de 11 centímetros de 

grossura que envolve a máquina. Por causa dele, a sonda é capaz de enfrentar 

temperaturas de quase 1,4 mil graus Celsius — muito inferiores às da superfície solar, 

mas suficientes para orbitar o astro. 

A Parker Probe, como é chamada pelos pesquisadores, foi lançada ao espaço em 2018 e 

custou aproximadamente 1,5 bilhão de dólares (o equivalente a mais de 6 bilhões de 

reais). Os responsáveis pelo projeto são da renomada Universidade Johns Hopkins 

(EUA). 
https://veja.abril.com.br/ 

NOTÍCIA 2 

 

https://veja.abril.com.br/


 
 

http://tonnyribbtop.blogspot.com/2014/03/aluno-expulso-por-causa-do-chule.html 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

Agora é sua vez. Você vai ter chance de ser jornalista por um dia. Quem sabe goste e se 

torne jornalista de verdade quando crescer. 

Crie uma notícia usando as características que já leu no quadro acima e novas dicas no 

quadro abaixo. A escolha do assunto é sua. Sugestão: Pode até ser sobre algo interessante que 

aconteceu ou está acontecendo em sua casa ou aconteceu em sua escola. Isso você decide! 

... Mas afinal, o que é NOTÍCIA? 
 

NOTÍCIA é um gênero textual 

jornalístico, informativo que trata de um tema 

atual ou algum acontecimento real. 

 

Características: 

Texto informativo, veiculado nos meios de 

comunicação, de linguagem formal, clara e 

objetiva. 

 Textos com títulos (principal e auxiliar). 

 Textos em terceira pessoa (ou seja, nunca escreva sobre você 

mesmo). 

 Fatos reais, atuais e cotidianos. 

http://tonnyribbtop.blogspot.com/2014/03/aluno-expulso-por-causa-do-chule.html


 
http://naondaweb.blogspot.com/2016/06/a-composicao-do-jornal-impresso.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia as duas notícias que estão nas 
Páginas 140 e 141 do livro de PORTUGUÊS. 
 

http://naondaweb.blogspot.com/2016/06/a-composicao-do-jornal-impresso.html


NOTÍCIA 3 (a sua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E assim chegamos ao fim de mais uma semana.  

Espero que esteja conseguindo acompanhar. 

Tchau, tchau! Um beijo e até a próxima semana! 

 

 

ARTES 

 

Recado para os alunos e familiares 

 Na sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, a escola entregou às famílias a cesta básica 

juntamente com o kit de material escolar. Pedimos para os alunos que usem o caderno de arte 

apenas para as atividades solicitadas pelas professoras de arte. Não arranquem folhas ou usem 

para brincar. Assim como todo o material recebido, o caderno de arte é de uso estritamente 

escolar. Assim que voltarmos desse período de isolamento social, os alunos deverão levar, para a 

escola, as atividades feitas anteriormente no sulfite e o caderno de arte. Os demais materiais 

como cola, tesoura, régua, lápis e giz de cor deverão ser usados com carinho e cuidado, pois os 

materiais são disponibilizados uma vez por ano. Ao voltarmos, por questão de higiene e devido à 

pandemia, será importante que cada um tenha o seu material para evitarmos que os alunos 

peguem material emprestado dos colegas, portanto é necessário preservar e cuidar do material 

escolar.  Não se esqueçam de colocar nome na capa do caderno de arte e em todos os outros 

materiais.  



Tema: Museu 

Objetivo: Entender o valor histórico, artístico e cultural do acervo dos museus. Compreender o 

valor de fotos e objetos na história de cada família.  

  Você viu nas atividades anteriores algumas obras de artes. Quando a obra não 

pertence a alguma coleção de arte particular, ela pertence ao acervo de algum museu. Vamos 

estudar sobre o assunto?  

 

 O que é museu?  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) os museus são “... instituições sem 

fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de 

preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 

histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento”.  

 Os museus são instituições onde se preservam e expõem objetos de valor histórico, 

artístico, cultural e científico.    

 Você sabe o que é acervo?  

 Acervo são os objetos que o museu coloca em exposição. Podem ser objetos 

utilitários, móveis, fotografias, pinturas, esculturas, entre ouros.  

 Diadema possui Museu? 

 Sim, nós temos o Museu de Arte Popular conhecido como MAP.  Este museu foi 

inaugurado em 2007. O acervo é composto de obras de artistas populares brasileiros. Ao 

visitarmos esse museu, podemos ver pinturas, esculturas e xilogravuras (vamos estudar mais 

para frente). O museu conta com trabalhos de arte Naif, ou seja, de artistas que não possuem 

formação acadêmica. O endereço é: Rua Professora Vitalina Caiafa Esquivel, 96 (atrás da 

Câmara Municipal) tel. 4071-4243.  

 

 

DIADEMA. Pontos turísticos: Museu de arte popular. 

Disponível em: http://www.diadema.sp.gov.br/pontos-

turisticos/21555-map-museu-de-arte-popular. 

Acessado em: 01 de junho de 2020.  

 

 

  

 

 

 

 

http://www.diadema.sp.gov.br/pontos-turisticos/21555-map-museu-de-arte-popular
http://www.diadema.sp.gov.br/pontos-turisticos/21555-map-museu-de-arte-popular


Além do MAP, existe o Museu da 

Vida, situado no Jardim Botânico de 

Diadema. O espaço é voltado à história da 

origem da vida e é uma bioconstrução. As 

paredes são feitas de barro, galhos e folhas. 

O telhado de grama e outras plantas, o piso 

de terra batida. O endereço é: Rua Ipitá, 193 

– Jardim Inamar. Telefones: 11 4059-7600 / 

11 4059-7619.  

 

 

DIADEMA. Atrações municipais. Disponível em: 

http://www.diadema.sp.gov.br/cidade/25030-atracoes-municipais?highlight=WyJlc2N1bHR1cmEiXQ==. Acessado em: 01 de 

junho de 2020.  

 

  

É possível visitar alguns museus sem sair de casa, por meio do Tour Virtual. A Pinacoteca 

do Estado de São Paulo que fica próximo à estação da Luz também possui essa ferramenta no 

site:  http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/. Somente clique no 

link acima se você tiver facilidade em acessar a internet e sempre ao lado do seu responsável, 

ok? Não é obrigatório.  

 Para quem está com o livro didático em casa:  

 A escola (a pedido dos professores) disponibilizou os livros didáticos para vocês 

usarem nas nossas atividades (Novo Pitanguá: Arte do 4º Ano), Leia as páginas 65 e 66 sobre 

Museu. Não é necessário responder as questões 1 e 2 da página 66, responda somente a 

questão 1 da página 67.  

  

 Atividade no caderno de arte (adaptação da atividade do livro didático) 

 Pegue o seu caderno de arte. Deixe-o na vertical com o arame para cima. Escreva: 

Tema: Museu e história. Escreva e responda as seguintes questões:  

1. Para você, qual a importância do museu?  

 

2. Você já visitou algum museu? Se sim, qual foi? Você foi com a escola ou com a sua 

família? Se você ainda não visitou um museu, não se preocupe um dia esta 

oportunidade aparecerá para você. O que você gostaria de ver no museu?  

 3. Pergunte a sua família se na casa de vocês existe algum objeto que conte uma 

história. Pode ser um objeto antigo que tenha sido usado pelos seus pais ou avós ou até mesmo 

alguma fotografia da sua família. Registre abaixo a história (de forma breve) contatada pela sua 

família e faça um desenho para ilustrar.   

Referência bibliográfica  
EDITORA MODERNA (org.). Novo Pitanguá: Arte, 4º Ano. Editora Moderna: São Paulo, 2017.  
GOVERNO FEDERAL. Ibram: O que é museu? Disponível em: https://www.museus.gov.br/os-museus/o-
que-e-museu/. Acessado em: 1 de Junho de 2020.  

http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
https://www.museus.gov.br/os-museus/o-que-e-museu/
https://www.museus.gov.br/os-museus/o-que-e-museu/


EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Aos educandos e suas famílias, a atividade de Educação Física desta semana é prática. 
 

Objetivo da atividade: Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos populares do 
Brasil,  individual e coletivamente, adequando-as aos espaços disponíveis. 
 

Contextualização: 
 
        Os jogos e brincadeiras tradicionais existem a muito tempo, representam a manifestação da 
cultura dos povos e são transmitidos através das gerações pela prática e pela oralidade.  

 
       Não se sabe ao certo a origem do “Jogo das Cinco Marias” (como conhecemos hoje)  mas 
aparentemente já existia  no Império Romano e na Grécia Antiga, a mais de 20 séculos atrás.  

  
Para os gregos era uma forma de tirar a sorte e consultar os deuses. Os homens jogavam 

ossinhos da pata de carneiro e observavam como eles caiam, considerando que cada lado do 
ossinho tinha um valor específico que lhes serviam como resposta divina às perguntas feitas 
pelos homens.  

 
 Os gregos chamavam o jogo de Astragalissimo, e os romanos, de Pentalia, por ser jogado 

com cinco tentos. O fato de os soldados do exército romano terem se espalhado pela Europa, 
Ásia e África pode explicar a expansão da brincadeira para vários locais. No Brasil, a brincadeira 
veio possivelmente com os portugueses durante o período de colonização. Isso pode também 
explicar o nome de Cinco Marias, já que os portugueses eram católicos. 

 
         Com o tempo, a forma como se joga, o propósito e o material utilizado foram variando, os 
ossinhos foram substituídos por pedrinhas, sementes, grãos até chegarem aos saquinhos 
recheados com areia ou arroz nos dias atuais. 

 
       O jogo tem nomes diferentes de acordo com os países. Cinco marias, jogo das pedrinhas, 
jogo do osso, jogo dos saquinhos, belisca, bato, epotatá, osselet, chocos, onente, arriós, bugalha, 
telhos, nécara entre outros. 

 

              
Figura: 5 marias de pano                                                  Figura: jogo das 5 marias 
 
Importante: O saquinho de pano com arroz dentro é o ideal para jogar pois é bom para manipular 
e é fácil de fazer mas você pode improvisar e usar outros objetos no lugar  dos saquinhos. Você 
pode usar pedrinhas, tampinhas de garrafa pet, borracha escolar, ou outro objeto pequeno e que 
não quebre ou te machuque. 

 
      Então converse com os seus pais sobre a possibilidade de fazer os saquinhos com a ajuda 
deles ou se é melhor usar algum outro material para esse jogo. 

 



Atividade 1: Jogar “Cinco Marias” 

 

Como na maioria dos jogos populares o Jogo das Cinco Marias tem diferentes formas de 
jogar dependendo da região onde as pessoas vivem. Mas em comum o grau de dificuldade 
aumentando conforme o jogo avança. 
Uma forma muito comum de jogar é a seguinte: 

 Fase 1. 
 Em uma superfície lisa (chão, mesa ou até sua cama) joga-se os saquinhos para cima 

deixando-os cair livremente; 
 Escolhe-se um saquinho e ele será jogado para cima enquanto pega-se um outro do 

chão com a mão, voltando e pegando o primeiro antes dele cair no chão; 
 Repete-se, um por um, até pegar todos, um de cada vez. 
 Fase 2. 
 Novamente, joga-se os saquinhos para cima deixando-os cair livremente; 
 Escolhe-se um saquinho e ele será jogado para cima enquanto dessa vez pega-se 

DOIS saquinhos ao mesmo tempo, voltando a pegar o primeiro antes dele cair no 
chão; 

 Repete-se pegando ao mesmo tempo os outros dois saquinhos que sobraram. 
 Fase 3. 
 Novamente, joga-se os saquinhos para cima deixando-os cair livremente; 
 Escolhe-se um saquinho e ele será jogado para cima enquanto dessa vez pega-se 

TRÊS saquinhos ao mesmo tempo, voltando a pegar o primeiro antes dele cair no 
chão; 

 Repete-se pegando o outro saquinho que sobrou. 
 Fase 4. 
 Novamente, joga-se os saquinhos para cima deixando-os cair livremente; 
 Escolhe-se um saquinho e ele será jogado para cima enquanto dessa vez pega-se os 

QUATRO saquinhos ao mesmo tempo, voltando a pegar o primeiro antes dele cair no 
chão. 

 Fase 5. 
 Túnel. Para esta forma você deverá fazer um túnel com a mão sobre o chão e com a 

outra mão jogar os saquinhos, a cada jogada para cima você deverá fazer com que 
um saquinho passe pelo túnel, voltando a pegar o primeiro antes dele cair no chão. 

 

Pode-se jogar com uma quantidade maior de saquinhos (10 por exemplo) para dificultar um 
pouco mais. Outras formas de jogar: 
 
 

 Jogar com o objetivo de pegar dois saquinhos por vez até pegar todos. 
 Jogando com 10 saquinhos, pegar um na primeira vez, dois na seguinte, três na 

seguinte e quatro na última. 
 Jogando com as 5 Marias todas em sua mão, jogar uma pra cima e deixar cair as 

demais tornado a pegar a primeira antes dela cair e depois recolher todas. 
 
 

Atividade 2: Depois de jogar conforme os modos e as regras descritas acima use a sua 
criatividade e imaginação e desenvolva um jeito diferente de jogar, com objetivos e regras, e 
registre em seu caderno para ser compartilhado com todos quando voltarmos às aulas na 
escola. 
 
 
 
 

 


