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5˚ ANOS A, B, C, D, E, F – 10ª SEMANA 

Olá Srs. Pais e responsáveis!  

Seguimos com nossas atividades utilizando todas as possibilidades e recursos 

nesse momento de isolamento social, reinventando o conceito e o papel da 

escola. Nós professores buscamos sempre maneiras de atingir aos nossos 

alunos de forma clara e objetiva e assim permitir que alcancem os objetivos 

propostos por nós. Para isso, ouvindo devolutivas de algumas famílias, 

elaboramos uma maneira de facilitar o entendimento das comandas das 

atividades. Faremos uso de imagens que mostrará o que precisa ser apenas 

lido, o que precisa ser copiado e registrado no caderno e o que precisa ser 

respondido oralmente. Segue abaixo os ícones e suas legendas. Seguimos 

juntos, porém distantes. Um bom trabalho para todos!  

 

 

 

 

APENAS PARA LEITURA 

  

PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

  

RESPONDER ORALMENTE 

 

                    FAZER ARTÍSTICO 

                  

                   ATIVIDADE PRÁTICA 

 

 

Fonte dos ícones: https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://www.fotosearch.com.br/CSP994/k16174411/ 

 

 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
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As atividades desta semana têm os seguintes objetivos: 

• Conhecer a formação da população brasileira a 

partir da miscigenação dos povos. 

• Conhecer campanha realizada pela UNICEF de combate ao racismo. 

• Identificar ações de combate ao racismo em sua comunidade. 

• Relembrar a função do substantivo comum e próprio na língua 

portuguesa; saber diferenciá-los; fazer uso da letra maiúscula e 

pontuações; pensar nas regularidades da escrita dos usos do s/ss/rr/c. 

• Compreender significado de palavra a partir da leitura de tirinha. 

• Conhecer o significado de palavra através de verbete. 

• Conhecer a lei que regulamenta o combate ao racismo 

• Realizar operações matemáticas. 

• Realizar leitura e interpretação de gráfico. 

• Conhecer e jogar o jogo Sudoku. 
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Disciplina: HISTÓRIA         5˚ ANOS 

 Há muito tempo atrás os negros eram reis, rainhas, príncipes e princesas do 

seu povo e, sobretudo eram livres. Então surgiu o homem branco e os 

escravizaram. Depois de muito sofrimento e dor veio a tão sonhada liberdade 

como vimos na nossa aula passada de história. 

 Mas aí surgiu o preconceito, um tempo em que discriminar as pessoas por 

causa da cor da pele era socialmente aceito e, aos olhos da justiça era algo sem 

importância. Para tentar regulamentar isso foi promulgada no dia 05 de Janeiro 

de 1989 a Lei de nº 7.716, que definiu os crimes de racismo e injúria racial. 

 Esta lei foi assinada pelo então presidente da República, José Sarney, ela 

ficou mais conhecida como Lei Caó, por causa do seu autor o ex-deputado 

Carlos Alberto Caó de Oliveira que era jornalista, advogado e militante do 

movimento negro. Ele lutou pela regulamentação do trecho que tornava o 

racismo como um crime inafiançável e imprescritível na Constituição Federal. 

 

Carlos Alberto Caó de Oliveira era jornalista, advogado e militante do movimento negro (correio 
brasilense) 

 A Lei Caó definiu a punição para os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, entre esses 

crimes está impedir o acesso de uma pessoa devidamente habilitada a um cargo 

público ou negar emprego na iniciativa privada, impedir a inscrição de aluno em 

estabelecimento de ensino, recusar hospedagem em hotel, recusar atendimento 

em bares e restaurantes, entre outros. 

 Mas o que é racismo e injúria racial? 

 Conforme definição apresentado pelo MPDFT, o crime de racismo é 
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caracterizado por uma conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo 

ou coletividade. A injúria racial é a ofensa à honra de uma pessoa, usando, para 

isso, elementos como raça, cor, etnia e religião. 

 Existe um mito da democracia racial, de que nosso país não é racista, de 

que o racismo é velado. Para a população negra, ele nunca foi velado, porque 

acontece diariamente. E a lei mostrou que somos um país racista e que precisa 

urgentemente de ações efetivas para lidar com isso. 

 Após a Lei Caó, o Brasil teve outras legislações importantes na luta para 

combater a discriminação racial e atualmente diversos projetos de lei 

relacionados ao racismo estão em tramitação no Congresso Nacional, mais do 

que mudanças na lei é necessário mudanças na educação. E, é uma educação 

além da escolar, é preciso ter uma educação da sociedade como um todo. 

 Se quiser conhecer mais está lei acesse o link abaixo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm 

 

   

 

 Agora, você irá copiar as perguntas e responder no seu caderno. 

 

1) Por que a Lei 7.716 ficou conhecida como a Lei Caó? 

2) Quem foi Caó? 

3) Que atitudes você acha que uma pessoa que sofre racismo pode tomar? 

  
Fonte de pesquisas: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-

que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/27/O-que-diz-a-lei-brasileira-sobre-racismo-e-

inj%C3%BAria-racial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm 

 
 
 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/05/interna-brasil,729072/lei-que-torna-racismo-crime-completa-30-anos-mas-ha-muito-a-se-fazer.shtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/27/O-que-diz-a-lei-brasileira-sobre-racismo-e-inj%C3%BAria-racial
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/27/O-que-diz-a-lei-brasileira-sobre-racismo-e-inj%C3%BAria-racial
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
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Disciplina: GEOGRAFIA          5˚ ANOS 

  

Contextualização 

     Na atividade da semana passada vimos que o Brasil é um país 

composto por várias etnias: europeus, africanos, índios e outros povos 

que compõem a sociedade brasileira. E mesmo assim temos o 

preconceito racial.  

          

Vamos ler o texto abaixo e estudar um pouco mais sobre essa mistura. 

 

 

                     Formação do povo brasileiro  

 

A formação do povo brasileiro é heterogênea, sendo constituída por 

diferentes grupos. A população brasileira é resultado de um processo de 

miscigenação, isto é, mistura de etnias e cultura. Os principais grupos foram os 

povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos 

Povos indígenas: antes do descobrimento do Brasil, o território já era 

habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. No passado, a população 

desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. 

Povos africanos: grupo humano que sofreu uma migração involuntária, 

pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 

XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros 

africanos, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam 

especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. 

Imigrantes europeus e asiáticos: os primeiros europeus a chegarem ao 

Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo 

brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e 

também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos quatro milhões 

de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos 

europeus, destacam-se: portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em 

relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. 
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Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado 

só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. 

Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, 

pratos típicos, entre outros aspectos. 

Miscigenação ou mestiçagem significa a mistura de elementos de 

diferentes etnias, religiões, arte, e que vão originar um terceiro elemento. Essa 

miscigenação engloba: 

• Descendentes de negros e brancos = Mulato 

• Descendentes de negros com indígenas=Cafuzo 

• Descendentes de índios com brancos=Caboclo 

 

 

 

1. Atividades  

 
Vimos que temos influencias de várias etnias. Pesquise com seus familiares a 

origem dos seus descendestes, anote as informações e no seu caderno, monte 

uma arvore genealógica e descubra qual a sua miscigenação. Segue modelo de 

árvore genealógica para você desenhar no caderno. 
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Fonte Adaptação: 
https://www.todamateria.com.br/formacao-do-povo-brasileiro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/formacao-do-povo-brasileiro/
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Disciplina: CIÊNCIAS          5˚ ANOS 

 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Dando continuidade à aula anterior, esta semana iremos ler sobre uma 

campanha de prevenção ao racismo da qual você também pode fazer parte.  

Leia a notícia abaixo: 

 
UNICEF retoma campanha de prevenção ao 
racismo com foco em crianças e 
adolescentes 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) reativou a campanha 
“Por uma infância sem racismo” nos seus canais de mídias sociais. 
Baseada na ideia de ação em rede, a iniciativa reúne 10 ações ou 
comportamentos que cada pessoa pode adotar para assegurar o respeito 
e a igualdade étnica e racial desde os primeiros anos de vida. 

Confira as 10 maneiras de contribuir para uma infância sem racismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: UNICEF 
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) reativou a campanha 

“Por uma infância sem racismo” nos seus canais de mídias sociais. Baseada na 

ideia de ação em rede, a iniciativa reúne 10 ações ou comportamentos que cada 

pessoa pode adotar para assegurar o respeito e a igualdade étnico e racial desde 

os primeiros anos de vida. 

Confira as 10 maneiras de contribuir para uma infância sem racismo: 

1. Eduque as crianças para o respeito à diferença. Ela está nos tipos de 

brinquedos, nas línguas faladas, nos vários costumes entre os amigos e 

pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. As diferenças enriquecem 

nosso conhecimento. 

2. Textos, histórias, olhares, piadas e expressões podem ser 

estigmatizantes com outras crianças, culturas e tradições. Indigne-se e 

esteja alerta se isso acontecer – contextualize e sensibilize! 

3. Não classifique o outro pela cor da pele; o essencial você ainda não viu. 

Lembre-se: racismo é crime. 

4. Se seu filho ou filha foi discriminado, abrace-o, apoie-o. Mostre-lhe que a 

diferença entre as pessoas é legal e que cada um pode usufruir de seus 

direitos igualmente. Toda criança tem o direito de crescer sem ser 

discriminada. 

5. Denuncie! Em todos os casos de discriminação, busque defesa no 

conselho tutelar, nas ouvidorias dos serviços públicos, na OAB e nas 

delegacias de proteção à infância e adolescência. A discriminação é uma 

violação de direitos. 

6. Proporcione e estimule a convivência de crianças de diferentes raças e 

etnias nas brincadeiras, nas salas de aula, em casa ou em qualquer outro 

lugar. 

7. Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem preconceito em 

relação à diversidade étnica e racial. 

8. Muitas empresas estão revendo sua política de seleção e pessoal com 

base na multiculturalidade e na igualdade racial. Procure saber se o local 

onde trabalha participa também dessa agenda. Se não, fale disso com 

seus colegas e supervisores. 

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-reativa-campanha-de-prevencao-ao-racismo-com-foco-em-criancas-e-adolescentes
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9. Órgãos públicos de saúde e de assistência social estão trabalhando com 

rotinas de atendimento sem discriminação para famílias indígenas e 

negras. Você pode cobrar essa postura dos serviços de saúde e sociais 

da sua cidade. Valorize as iniciativas nesse sentido. 

10. As escolas são grandes espaços de aprendizagem. Em muitas, as 

crianças e os adolescentes estão aprendendo sobre a história e a cultura 

dos povos indígenas e da população negra; e como enfrentar o racismo. 

Ajude a escola de seus filhos a também adotar essa postura. 

 

 

Muito boa essa iniciativa, não acha? Converse com seus familiares sobre 

essas 10 ações que podem contribuir com o combate ao racismo. Vocês 

acham que essas ações são faceis de serem cumpridas? Será que você 

consegue realizar alguma delas aí em sua casa ou rua? Em seu bairro, 

cidade e escola, vocês observam algumas dessas ações sendo 

realizadas também?  

 

Fonte: https://nacoesunidas.org/unicef-retoma-campanha-de-prevencao-ao-racismo-

com-foco-em-criancas-e-adolescentes/Publicado em 08/06/2020/Atualizado em 10/06/2020 

 

 

                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/unicef-retoma-campanha-de-prevencao-ao-racismo-com-foco-em-criancas-e-adolescentes/Publicado%20em 08/06/2020
https://nacoesunidas.org/unicef-retoma-campanha-de-prevencao-ao-racismo-com-foco-em-criancas-e-adolescentes/Publicado%20em 08/06/2020
https://nacoesunidas.org/unicef-retoma-campanha-de-prevencao-ao-racismo-com-foco-em-criancas-e-adolescentes/Publicado%20em 08/06/2020


EMEB Doutor Átila Ferreira Vaz 

Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANO 

 
                        

   CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Dando continuidade com as atividades de língua portuguesa,  

 

releia o trecho do texto sobre racismo, utilizado na atividade de  

 

geografia da semana passada. Vamos utilizá-lo para uma atividade  

 

sobre substantivos comuns e próprios: 

 

Substantivos comuns: é um tipo de substantivo que dá nome aos seres  

 

da mesma espécie (animais, plantas, objetos) de forma genérica. Esses  

 

termos são grafados com letra minúscula, por exemplo: pessoa, gente,  

 

criança, cidade, país. Ex: A mulher não entrou no banco porque  

 

esqueceu o cartão. 

 

Substantivos próprios:  diferente dos comuns, são grafados com letra  

 

maiúscula, por exemplo:  Catarina, São Paulo. Ex: Catarina não entrou  

 

no banco porque esqueceu o cartão. 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/substantivo-comum/ 

     

O racismo 

        O Brasil é um país composto por várias etnias: europeus, africanos, 

índios e outros povos que compõem a sociedade brasileira. Essas 

variações étnicas se refletem no espaço onde se inicia a vida cultural de um 

povo. E mesmo assim temos o preconceito racial. Preconceito racial é 

aquele que está associado à etnia, raça e aos aspectos físicos, por 

exemplo, o racismo.  

https://www.todamateria.com.br/substantivo-comum/
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        Isso pode ocorrer entre pessoas de diferentes aspectos de cor de pele, 

sendo mais comum entre brancos e negros, onde os primeiros, decorrente 

de aspectos históricos, se sentem superiores aos outros. 

        As práticas racistas são consideradas crimes em diversos países 

inclusive no Brasil. 

 

  
Atividade 
 
1-Escreva no seu caderno, quais substantivos comuns e próprios   

aparecem no texto e para cada substantivo escreva uma frase. Pense em 

frases positivas, amorosas para que essas palavras comecem a gerar a 

transformação que o mundo tanto necessita. Afinal, toda mudança começa por 

cada um de nós. Não se esqueça dos parágrafos, letra maiúscula no início de 

cada frase e as pontuações adequadas, como as vírgulas e ponto final. 

 

2- Retire do texto e escreva no seu caderno palavras com: 

SS 
 

RR 

 

S S com som de Z 

      

*Acrescente outras palavras ao quadro. 
 
 
 
Bom trabalho!! 
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Disciplina: PORTUGUÊS            5˚ ANO 

 
 

ATIVIDADE: Leitura de tirinhas e verbete 

 
Na atividade da semana anterior vimos uma tirinha do Fernandinho que nos 

deixava uma mensagem para pensarmos sobre o mal do racismo e a igualdade 

entre todos os seres humanos. Na tirinha dessa semana Fernandinho também 

nos deixa uma mensagem para pensarmos sobre o racismo e a igualdade entre 

todos os seres humanos, e que para isso precisamos exercer a empatia: 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/ 

Atividade:  

1 - Você já ouviu, leu ou escutou essa palavra? 

2 - Escreva em seu caderno o significado da palavra empatia, de acordo com 

o que você leu na tirinha do Fernandinho.  

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
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Agora você pode conferir o significado da palavra empatia, de acordo 

com o verbete do dicionário. 

Verbete: 

Significado de Empatia. substantivo feminino Ação de se colocar no lugar de outra 

pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas 

circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, 

desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende etc. 

 

E aí? Acertou ou se aproximou do significado da palavra? Agora que você já 

sabe exatamente o que significa a palavra empatia, converse com seus 

familiares e amigos sobre essa palavra tão importante. E mais do que isso, use-

a no seu dia a dia. 
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Disciplina: MATEMÁTICA           5˚ ANOS 

 

       CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Continuando as atividades que temos realizados em semanas anteriores e na 

escola, vamos exercitar resolvendo alguns problemas. 

 

             ATIVIDADE: 

Copie e responda as questões abaixo em seu caderno. Não se esqueça de 

deixar as anotações e cálculos que você fizer registrado junto ao problema. 

1) O gráfico abaixo mostra o mapa do Brasil com os óbitos (mortes) que o 

ocorreram por UF (Unidade de Federação/ Estado): 
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https://covid.saude.gov.br/  

*Para facilitar a localização de cada Estado, este mapa contém a legenda: 

Acre (AC)   Paraíba (PB) 
Alagoas(AL)   Paraná (PR)  
Amapá(AP)   Pernambuco (PE) 
Amazonas(AM)   Piauí (PI) 
Bahia(BA)   Rio de Janeiro (RJ) 
Ceará(CE)   Rio Grande do Norte (RN) 
Distrito Federal(DF)  Rio Grande do Sul (RS) 
Espírito Santo(ES)  Rondônia (RO) 
Goiás(GO)   Roraima (RR) 
Maranhão(MA)   Santa Catarina (SC) 
Mato Grosso(MT)  Sergipe (SE) 
Mato Grosso do Sul(MS) Tocantins (TO) 
Minas Gerais(MG) 
Pará(PA) 
 

https://www.infoescola.com/geografia/mapa-do-brasil/  

 

Copie apenas as questões, não é necessário copiar o gráfico e o  

mapa. 

A partir da sua observação do gráfico responda: 

a) Quais são os Estados mais afetados pela COVID-19? 

b) Quais são os Estados menos afetados? 

c) Quantos óbitos ocorrem no Estado em que você mora? 

d) Algum Estado do país ocorreu menos de 10 óbitos? 

e) Qual a região do país que mais foi afetada pela COVID-19? Caso você não 

lembre quais são as regiões do Brasil, você pode utilizar o Google para 

pesquisar e responder. 

2) Você já jogou Sudoku? 

Sudoku é um jogo de raciocínio. Ele é composto de uma tabela com 9 colunas 

e 9 linhas. Dentro dela há 9 grades (que são os quadrados maiores) e cada 

grade tem 9 células (quadrados menores). 

https://covid.saude.gov.br/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Alagoas/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amapa/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amazonas/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Ceara/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/DistritoFederal/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/EspiritoSanto/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Goias/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Maranhao/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrosso/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MinasGerais/
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Para/
https://www.infoescola.com/geografia/mapa-do-brasil/
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O objetivo do jogo é preencher a tabela com números de 1 a 9. Não se pode 

repetir um número na mesma linha/coluna e nem na mesma grade. 

*Segue o tabuleiro, você pode copiá-lo em seu caderno para resolvê-lo. 

Dica copiar o tabuleiro a caneta e ir respondendo a lápis, pois você irá apagar 

muitas vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudoku.com/pt/facil/  

 

3) Resolva as operações: 

a) 342+542=   f) 346-276=    k) 344x7= 

b) 67+89=   g) 187-98=    l) 85x5= 

c) 1876+65=   h) 543-342=    m) 14x43= 

d) 2765+90=   i) 1542-563=    n) 23x12= 

e) 678+341=   j) 2376-785=    o) 154x35= 

 

 

 

https://sudoku.com/pt/facil/
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Disciplina: ARTES          5˚ ANOS 

Contextualização e Objetivos  

Essa semana nossa proposta será sobre Festas Populares. Teremos a 

oportunidade de apreciar imagens, ampliar o repertório cultural e ter acesso a 

criações e artistas de diferentes épocas, que retratam as festas populares do 

mês de junho / julho, reconhecendo Patrimônio Cultural e valorizando a produção 

artística brasileira. E ainda, registrar registros gráficos de memória, observação 

e imaginação, escolhendo temas e formas para expressar experiências do 

cotidiano. 

 

Atividade 1- Leia o texto e observe a imagem: 

Emiliano Di Cavalcanti é mais um artista à frente da Semana Moderna de 22 

que pintou cenários rurais e populares, muitas vezes festivos. E é claro que as 

Festas Juninas também serviram de inspiração para o artista que em 1969 deu 

vida ao quadro “São João”: 

 

Di Cavalcanti- "São João" -1969 

 

Fonte:http://studiolabdecor.com.br/a-festa-junina-retratada-na-arte-brasileira/ 
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Atividade2: Que tal você decorar a sua casa com bandeirinhas de festa junina? 

Dica: Você pode usar folha de revista, jornal, sacola, folha de caderno, sulfite e 

o que mais você tiver disponível, se preferir desenhe uma imagem de festa junina 

no seu caderno. Fotografe e compartilhe com sua família e amigos nas redes 

sociais. 

 

Fonte de pesquisa: 

http://studiolabdecor.com.br/a-festa-junina-retratada-na-arte-brasileira/ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://studiolabdecor.com.br/a-festa-junina-retratada-na-arte-brasileira/


EMEB Doutor Átila Ferreira Vaz 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA         5˚ ANOS 

 

Objetivo e contextualização 

 

Dando continuidade às brincadeiras e jogos tradicionais, nessa semana 

vamos brincar com mais três dessas divertidas práticas chame a família para 

participar e vamos dar boas risadas juntos!! 😃😃😃😃  

 

Materiais: 

 

Frango na panela: panela grande / bacia / balde / caixa de papelão, 

frango de borracha/ ursinho de pelúcia / bonecos em geral / bolas de papel. 

Tomba latas: latas / rolinhos de papel higiênico / potinhos de margarina 

vazios / embalagens de leite vazias, bolas de meia / bolas de papel / bola 

convencional. 

Argolas: Folhas de jornal + fita adesiva / pratinhos de papelão + tinta 

guache / pulseiras de plástico; garrafas pet / potes de shampoo / garrafas de 

água mineral cheios com água ou areia.  

 

Atividade: FRANGO NA PANELA 

 

Para a brincadeira Frango na Panela você precisará de uma panela 

grande (bacia, balde ou até mesmo uma caixa de papelão) e um frango de 

borracha (que pode ser substituído por um ursinho de pelúcia, bonecos em geral 

ou até mesmo bolas de papel). 

A brincadeira consiste em delimitar uma área para o lançamento e tentar 

lançar os frangos dentro da panela, cada jogador tem três chances de jogar o 

Frango na Panela.  

Caso a criança esteja jogando sozinha ela pode variar a distância e criar 

dificuldades para a brincadeira. Caso esteja jogando com outras pessoas vence 

a brincadeira quem tiver mais acertos.  



EMEB Doutor Átila Ferreira Vaz 

 

 

 

 

 

        Fonte: Portugues e Documentos          Fonte: Aulas Teatro Infantil 

 

Atividade: TOMBA LATAS 

 

Você precisará de seis latas vazias iguais para fazer essa brincadeira. 

Caso você não tenha latas, pode usar embalagens de margarina vazias, 

embalagens de leite vazias ou ate mesmo rolinhos de papel higiênico. O 

importante é que sejam do mesmo tamanho para poder empilhar. Caso você não 

tenha 6, você consegue fazer com apenas 3. Para jogar você pode usar uma 

bola convencional, bola de meia ou até mesmo uma bola feita de papel.  

Faça uma linha no chão, que é o limite até onde você pode ir para jogar a 

bola, cada lata acertada vale 1 ponto, caso você acerte todas as latas de uma 

vez só você ganha os pontos de cada lata e mais 3 pontos extras.  

Se você jogar sozinho, pode ver quantos pontos acerta, ou pode chamar 

sua família e ver quantos pontos cada um acerta.  

 

 

 

FONTE: Tempo Junto >> 

 

Atividade: ARGOLAS 

 

Os pinos podem ser confeccionados de garrafas ou potes de plástico de 

diversos tamanhos (garrafas pet de 1 litro, garrafa de água mineral, potes de 

shampoo, etc), cheios com água ou areia – figura 1, para que fiquem firmes no 
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chão. As argolas podem ser confeccionadas com jornal (enrola o jornal e passa 

fita adesiva em volta – figura 2), ou pratinhos de papelão – figura 3, ou pulseiras 

de plástico também podem ser utilizadas. O objetivo é arremessar e acertar o 

maior número de argolas possível. Ganha quem acertar mais argolas. É i 

importante definir a distância para que o arremesso seja realizado. 

Figura 1 – Pino de garrafa pet 

 

 

 

 

Fonte:BOOG, A. C.; URIZZI, E. J. 2017. 

Figura 2 – Argola de jornal e fita adesiva 

 

 

 

 

Figura 3 – Argola de pratinho 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Pinterest                                                         Fonte: Pinterest.  

Registro:  registre em seu caderno 

- Como foi participar das brincadeiras? 

- Seus familiares gostaram? 

            - Como foi construir os brinquedos? 
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