
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

 

Às famílias de nossos alunos. 

 

 Pra começar, não podemos deixar de agradecer o empenho de todos vocês na realização das 

atividades com as crianças em casa. Apesar de não ser tarefa fácil, estamos todos nos adequando e 

procurando novas estratégias para que nossos alunos percam o mínimo possível do conteúdo do ano 

letivo. E nada disso seria possível se vocês, famílias, não topassem essa parceria, e não 

compreendessem a importância de manter o aluno conectado aos seus estudos. Após 12 semanas 

enviando atividades para casa, chegou o momento da nossa revisão. Essa é uma prática comum na 

escola, pois permite duas ações muito importantes: a primeira é dar oportunidade para que, aquele 

aluno que não fez a atividade, possa fazer. A segunda é, para aquele que já fez, poder ver novamente 

e fixar melhor o conteúdo. O momento de revisão não é apenas falar tudo de novo, mas usar novos 

materiais, novas maneiras de apresentar o conteúdo, e dar a chance de que todos possam absorver 

aquela aula. Faremos nossa revisão de duas em duas semanas, por isso vocês podem achar que 

estamos enviando mais atividades, mas não é isso, a cada semana as crianças estarão fazendo 

revisão de 2 semanas anteriores. Grifado em vermelho estará a semana que está sendo revisada, a 

atividade para correção e a atividade nova. Contaremos também, eventualmente, com áudios de 

explicação dos professores enviados nos grupos de Whatsapp, fiquem atentos.  

          Então, por exemplo, nesta semana de 13 de Julho as crianças farão a revisão das semanas 1 e 

2, ou seja, as semanas de 30 de Março e de 06 de Abril. Na semana seguinte eles farão a revisão das 

semanas 3 e 4, e assim por diante.  

 Continuamos à disposição nos grupos de cada ano ciclo no WhatsApp para que vocês tirem 

dúvidas caso apareçam (94727-1065). 

 Desejamos boas atividades aos nossos alunos, saúde à todos, e ficamos na torcida para que 

estejamos juntos novamente na escola o mais breve possível, com toda segurança necessária.  

                                                                                                                   Com carinho, equipe Marieta. 

 



CIÊNCIAS 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 e 02 

 

Nesta semana vamos entender melhor sobre fungos e bactérias que foram tratadas nas duas 

primeiras semanas de aulas online. Pegue seu caderno, e vá às primeiras atividades, onde falamos sobre 

microorganismos, fungos e bactérias e veja a explicação, para ver se compreendeu o assunto, ou se precisa 

refazer alguma atividade. Vamos lá: 

 

Após observar o gráfico acima, a proposta da atividade, é que você diferencie os microorganismos existentes 

no meio ambiente em que vivemos, poder identificá-lo e usar em sua vida diária. 

 

As perguntas encaminhadas poderiam ter as respostas abaixo: 

SEMANA 01 (30 de Março): 

 Converse com um familiar escreva no seu caderno (ou numa folha a parte), o que fazem para conter a 

contaminação da família no dia a dia. 

 Depois dessa conversa, faça um texto com sugestões de como sua comunidade pode ajudar para que 

esses microorganismos não se espalhem no bairro onde mora, imagine que é o Prefeito da cidade e 

estará criando orientações básicas de prevenção. 

 
       As respostas a essas questões são pessoais, releia o que escreveu e veja se precisa de algum ajuste. 

SEMANA 02 (06 de Abril): 

As questões 01 e 02 poderiam ter sido respondidas na mesma resposta, conforme o gráfico mostrado 
acima: 

 
1) O que são fungos?  

 
2) O que são bactérias? 

 
 
 
 
 

MICROORGANISMOS 

Microrganismos ou 
micróbios são organismos 
que só podem ser vistos ao 

microscópio. 

VÍRUS 

Os vírus são organismos 
extremamente simples, 

formados apenas por material 
genético que usam para a 

reprodução em uma cápsula 
envolvente. 

FUNGOS E BACTÉRIAS 

Os fungos e as bactérias são 
os principais 

decompositores na 
natureza e têm um 

importante papel na 
reciclagem de nutrientes 

orgânicos, fundamentais no 
equilíbrio da natureza. 

Os fungos e as bactérias são os principais 

decompositores na natureza e têm um 

importante papel na reciclagem de 

nutrientes orgânicos, fundamentais no 

equilíbrio da natureza. 

 



3) Porque nem todos os fungos são maléficos? Dê exemplos baseando-se nos textos acima. 
 
Os textos, não estão nesta atividade, mas você pode encontrá-los no portal, lá na primeira semana, caso 

sinta necessidade. Aqui segue um exemplo e uma possível resposta. Sua resposta, não precisa estar igual a 

esta, observe atentamente se conseguiu COMPREENDER, antes de apagar e fazer novamente. 

 

 

 

 

 

MAIS UM POUQINHO DE INFORMAÇÃO: 

 Não podemos esquecer que existem microorganismos que fazem mal, pra nossa saúde, como 

os vírus. Mas também, bactérias e fungos que são maléficos. Na natureza também há os fungos parasitas, 

que causam doenças em animais e plantas, como a ferrugem do cafeeiro, as micoses na pele de animais, 

bolor nos alimentos, etc. 

 

ATIVIDADE NOVA PARA ESTA SEMANA: 

1. Com base nesta revisão, você já pode dizer que sabe tudo sobre os microorganismos. Então a 

proposta é que faça uma lista dos cuidados que você e sua família devem ter para se prevenir contra 

vírus, bactérias e fungos maléficos. Um exemplo é o hábito de lavar as mãos... O que mais vocês 

fazem? 

 

 GEOGRAFIA 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 E 02 

 

 Nas duas primeiras semanas de aula online, você estudou sobre os continentes, retomando as 

atividades, leia a definição de continente e quais são. Após, vamos analisar as suas respostas: 

 

Continente é uma grande massa de terra cercada por água. Na gigantesca massa de água 

salgada (formada principalmente pelos oceanos) pela qual são cobertos cerca de 75% da superfície 

terrestre, é muito fácil notar aqui e ali o aparecimento de territórios contínuos muito extensos, o que torna 

pouco conveniente para os geógrafos dar a essas massas o nome de ilhas. Assim, essas extensões de 

terras são definidas como continentes. 

 

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente 

 

São 06 os continentes delimitados no nosso planeta.  

Algumas espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. 

Fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são utilizados na fabricação de pães e bebidas 

alcoólicas. Alguns cogumelos, conhecidos como champignon e shitake, são empregados na 

culinária e consumidos em diversos pratos. Na fabricação de certos tipos de queijo são 

empregados fungos que lhes dão um sabor bem característico. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_salgada
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_salgada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie_terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente


 

Agora, pegue suas respostas das atividades das primeiras semanas, e compare com as respostas abaixo: 

SEMANA 01 (30 de Março): 

 Você teve que observar o “mapa mundi” encaminhado na atividade e responder as seguintes questões: 

  

ATIVIDADE 01:  
Com base no mapa abaixo, identifique em seu caderno (ou em folha a parte) as questões abaixo: 

 Qual país iniciou-se o contágio do COVID-19  

 Em qual continente fica esse país 

 Quais os países do continente europeu foram mais afetados 

 Em qual continente fica o Brasil e quais outros países deste mesmo continente, confirmaram 
casos de COVID-19. 

 

 O país que iniciou o contágio foi a China; 

 A China fica no continente Asiático; 

 Os países europeus mais afetados na época da pergunta, ou seja, em março, eram Itália e 

Espanha; 

 O Brasil fica no continente Americano, mais especificamente na América do Sul. Os países deste 

continente, que em março confirmaram casos de COVID 19 foram, além do Brasil, os Estados 

Unidos, Canadá, Chile e Equador. 

 

ATIVIDADE 02: 
            Com base nos dados de países infectados pelo COVID-19 abaixo, separe em seu caderno (ou numa 
folha a parte), os países aos seus continentes. Sugerimos que faça uma coluna para cada continente e 
depois coloque os países na coluna correspondente ao continente a qual pertence. 

 

AMERICANO EUROPEU ASIÁTICO AFRICANO OCEANIA 

 EUA França China (+ Hong 

Kong, Macau, 

 Argélia 
 

Austrália 



Taiwan) 

 Canadá Alemanha Japão Egito*   

 Brasil 
  

Áustria Coreia do Sul   

   Singapura Egito   

   Suécia Malásia   

   Suíça Tailândia   

   Bélgica  Vietnã   

   Croácia  Nepal   

   Itália  Camboja   

   Reino Unido  Sri Lanka   

   Espanha  Emirados 
Árabes 

  

  Grécia  Índia   

  Noruega  Filipinas   

   Romênia 
 

 Rússia*   

  Egito*  Irã   

  Russia*  Bahrein   

  Macedonia do 

Norte 

 Omã   

  Geórgia*  Kuwait   

    Iraque   

    Paquistão 
  

  

    Georgia*   

       

 

Os países que estão com asterísco (*) fazem interseção com os dois continentes, ou seja, possuem terras na 

divisa dos dois continentes elencados acima. 

SEMANA 02 (06 de Abril): 

Você teve que ler um texto e observar uma imagem para responder as questões abaixo: 

1) Em qual continente fica o Brasil? AMERICANO 

2) Qual é o maior continente? ASIÁTICO 

3) Nas aulas de Português e História, estamos trabalhando contos e influências culturais de qual 

continente? AFRICANO 



4) Faça um pequeno texto, ou um desenho, dizendo em qual continente gostaria de viver e por que. Use 

sua criatividade e imaginação, se possível, coloque as características do continente escolhido, para 

deixar sua tarefa bem explicativa. RESPOSTA INDIVIDUAL. RELEIA O QUE ESCREVEU E APÓS A 

REVISÃO VEJA SE PRECISA DE ALGUM AJUSTE. 

 

ATIVIDADE NOVA DA SEMANA: 

 O mapa-múndi a seguir apresenta todos os continentes destacados em cores diferentes. Em seu 

caderno, cite o continente referente a cada cor no mapa-múndi em questão.  

              

1) O continente em vermelho: __________________ 

2) O continente em preto: _____________________ 

3) O continente em azul: ______________________ 

4) O continente em amarelo: ___________________ 

5) O continente em verde: _____________________ 

6) O continente em cinza:____________________ 

Você tem os nomes dos continentes, nesta atividade. E, na atividade da segunda semana, você encontrará 

um mapa com a descrição. Caso ache mais fácil, pode jogar na barra de pesquisas “mapa mundi com 

continentes” para que encontre as respostas. Bom estudo! 

 

HISTÓRIA 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 E 02 

 

Na atividade da primeira semana, você fez uma pesquisa sobre as epidemias na história do Brasil, 

seguindo o roteiro indicado. Orientamos que dê uma lida no roteiro que estamos reenviando e dê uma olhada 

na sua pesquisa pra ver se precisa de mais alguma informação. Caso não tenha feito, agora é a sua chance:  

SEMANA 01 (30 de Março): RESPOSTA PESSOAL (PESQUISA) 



ATIVIDADE:  
Faça uma pesquisa na internet usando como palavra-chave a expressão “epidemias antigas no Brasil”, e 
em seu caderno (ou numa folha a parte) registre as seguintes informações: 

 Quais epidemias encontrou? Cite no mínimo 03, com nome, ano que aconteceu e como era 
transmitida; 

 Escolha uma delas e descreva: 

 Quais estados foram mais afetados; 

 Quantas pessoas afetadas, e quantas morreram; 

 Que população foi mais afetada (crianças, idosos, ricos ou pobres); 

 Quais medidas de prevenção foram adotadas (Isolamento, quarentena nenhum) 

 Qual era o tipo de governo na época (se era Rei, Presidente...) e o que foi feito por ele após a 
epidemia.  

 Em comparação a pandemia de hoje (COVID-19), escreva o que você acha que está diferente 
em relação a sua pesquisa considerando os métodos de prevenção adotados antes e hoje.   

 

SEMANA 02 (06 de Abril): 

 Na segunda semana, falamos sobre a “África antes dos Europeus”, observe os principais pontos do 

assunto no esquema abaixo: 

 

ATIVIDADE 01 
 
Você tinha que responder em seu caderno, as seguintes questões: 

1) Por que o continente africano é considerado o berço da humanidade? O continente africano é 

considerado o “berço” da humanidade, pois, pelos estudos arqueológicos realizados até hoje, foi nele 

que o ser humano surgiu e depois se espalhou pelo restante do mundo 

2) Como era a África quando os europeus chegaram? A África era um continente rico, onde os 

habitantes viviam em grandes reinados e impérios formados por diferentes grupos que se 

organizavam de acordo com suas culturas. 

3) Como foi a relação comercial de Portugal com os grupos africanos? Foi uma relação de exploração 



do comércio. 

4) A África é um continente. O que isso significa? (Dica: as atividades de geografia desta semana, te 

ajudarão nesta resposta). Significa que é um conjunto de terras rodeadas por oceanos. 

Com base na definição de continente, é possível falar da África como um espaço uniforme, sem diferenças? 

Explique. Não. Na África existem 54 países e todos eles com sua respectivas culturas e etnias.Contendo 

assim diferenças em vários aspectos. 
 

 

ATIVIDADE 02:  

Na atividade 02 falamos sobre as diferenças culturais do povo brasileiro, o que você teve que entender é 

que somos formados com a união de várias culturas, desde as indígenas que já habitavam nosso país, 

como as que vieram com a colonização. Apresentamos este texto, e as perguntas apresentadas são de 

respostas pessoais. Sendo assim, revise suas respostas e quando retornarmos para a escola, faremos um 

trabalho coletivo sobre o tema 

 

                      Releia o texto “A cara do Brasil”, enviado na atividade de 06 de Abril, para poder verificar 

as questões: 

 

 

MATEMÁTICA 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 E 02 

 

Em matemática, nesta semana de revisão, apresentamos novamente o conceito matemático 

trabalhado, e novos exercícios pra você observar se conseguiu compreender, e se precisa de novas 

orientações.  

SEMANA 01 (30 de Março): 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL. Observe o esquema abaixo: 

 

01 (uma) unidade de milhar 

é igual a 10 centenas 

01 (uma) centena 

é igual a 10 dezenas 

01 (uma) dezena 

é igual a 10  unidades 

Numeração decimal 

É o sistema onde os números são agrupados de 10 em 10 



O valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Observe: 

 

324 - O algarismo 2 nesse número, vale 20. 
2.154 - Já o algarismo 2 nesse número vale 2.000. Entendeu?? 

 
 

 

 

 

SEMANA 02 (06 de Abril): 

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

AGORA, REVEJA OS EXERCÍCIOS QUE VOCÊ FEZ E VERIFIQUE SE CONSEGUIU 

COMPREENDER APÓS ESSA EXPLICAÇÃO. ANOTE EM SEU CADERNO CASO AINDA HAJA 

ALGUMA DÚVIDA. 



Exemplo de composição: 

3.000 + 50 + 2 = 3.052      ou     3 x 1.00 
+ 5 x 10 + 2 x 1 = 3.052 

Exemplo de decomposição: 

1.689 =   1.000 + 600 + 80 + 9     ou 1 x 1.000 + 6 x 100 
+ 8 x 10 + 9 x 1 

 

ANTECESSOR E SUCESSOR 

               

 

Para descobrir o antecessor fazemos uma subtração e para o sucessor fazemos uma adição. 

Observe: 

Antecessor -100 Número Sucessor + 100 

200 300 400 

 

ATIVIDADES NOVAS DA SEMANA: 

1)  No número 582, o algarismo 5 é formado por quantas dezenas? ______________ 

2) Um ciclista percorreu 5.781 km. O algarismo 7 desse número, é formado por quantas 

centenas?____________________________________________________ 

3)  Componha os seguintes números. 

  9 x 100 + 8 x 10 + 7 x 1 =  ____________________________________ 

  5 x 100 + 3 x 10 + 8 x1 = ______________________________________ 

4) Decomponha os números abaixo por: 

Números Adições Multiplicações 

3.221   

839   

973   
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PORTUGUÊS 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 E 02 

 

Na primeira semana, você viu o que são verbetes e fez uma ficha técnica. Observe as definições 

abaixo: 

SEMANA 01 (30 de Março) 

GÊNERO TEXTUAL: VERBETES

 

GÊNERO TEXTUAL: FICHA TÉCNICA 

                   

 

ATIVIDADE 01: 

 Ao observar a atividade que você realizou na primeira semana, havia um texto com o título 

“INTRODUÇÃO” que fala sobre os leões. A proposta da atividade é que você consiga entender o que é um 

verbete, e ter condições de criar uma ficha técnica, a partir de um animal que tenha escolhido. 

Abaixo, segue uma ficha técnica preenchida sobre o leão, para você comparar com a que fez. Veja se 

compreendeu o conceito: 

VERBETE 
Texto de caráter 

formativo 

Destinado a explicar 
um conceito segundo 
padrões descritivos 

sistemáticos. 

É usado mais 
comumente em 

dicionário ou 
enciclopédias. 

FICHA TÉCNICA DE UM 
TEXTO 

É organizada em tópicos, 
de modo objetivo e 

sintético  

Tem um formato 
específico, geralmente 

uma tabela. 

Apresenta informações 
específicas de algum 
objeto ou ser vivo, 
descritos no texto  



Ficha do Animal 
 Nome: Leão Nome científico: Panthera lEo 

Peso: Aproximadamente 250 kg. 

Tamanho: 3 metros da cabeça a ponta da cauda, em média. 

Alimentação: Carnívoro – comem búfalos, gnus e impalas. 

Gestação: Mamíferos de 100 a 119 dias. 

Tempo de Vida: 20 anos. 

Curiosidades 

v  Nas horas quentes do dia os leões procuram sombras de árvores para dormir ou cochilar. 

v  O pelo do leão é amarelo ferrugem. Os mais jovens têm manchas que com o tempo vão ficar da mesma 

cor do adulto. 

v  Para marcar seu território, os leões podem correr até 100 km. 

v  São os maiores predadores carnívoros da terra. 

v  Dizem que os leões da Ásia rugem com mais frequência do que seu primo africano. 

 

ATIVIDADE 02: A partir da ficha que você fez, o próximo passo era criar um texto usando as informações da 

ficha. Temos certeza que conseguiu, então, dê uma lida, veja se precisa de algum ajuste e guarde para 

quando voltarmos, você ler pra toda turma. 

 

SEMANA 02 (06 de Abril): 

 Na segunda semana, exercitamos a grafia e o som da letra “H”. 

H (agá) é a oitava letra do alfabeto latino. É a única letra do alfabeto que, em palavras nativas da língua 

portuguesa, não tem som algum. No entanto, pode se unir a outras consoantes e vogais e formar algum som, 

como é o caso do “LH” e “NH” 

 

 Foi apresentado um texto da autora Lívia Fagundes Neves: “A convenção das Letras”, lembra dele? 

Se não consegui se lembrar, dê uma olhadinha nas atividades da segunda semana, aqui mesmo no portal. 

ATIVIDADE 01: 

1- RESPOSTA PESSOAL. Você fez uma lista de palavras que possuem a letra H no início, certo? 

2- Nesta questão, o objetivo é interpretação do texto apresentado: “O PALHAÇO CAOLHO” 

O palhaço Caolho estava cansado de circo. 

Ele parou de fazer palhaçadas e foi arrumar outro trabalho, numa fábrica. 

Não gostou, por que tinha que carregar pilhas e pilhas de telhas. 

Ficou com bolhas nas mãos e dor nos joelhos. 

Ouvindo os conselhos de sua mulher, voltou a ser Caolho e a fazer par com Pimpolho, 

no circo do palhaço Zarolho. 

 

a) Copie as palavras com LH: palhaço, caolho, palhaçadas, trabalho, pilhas, telhas, bolhas, joelhos, 

conselhos, mulher, Pimpolho e Zarolho. 

 

b) Por que o palhaço resolveu mudar de emprego? Estava cansado do circo. 



c) Por que ele não gostou do novo trabalho? Não gostou, por que tinha que carregar pilhas e pilhas de telhas. 

d) A esposa do palhaço deu um conselho para ele. Qual conselho você daria a ele? Resposta pessoal. 

3- Na questão 03, a proposta é para que consiga desenvolver a habilidade de pesquisar palavras no 

dicionário e-ou na internet. Palavras com sílabas complexas com o “H” em outras posições (LH – NH – CH): 

Resposta pessoal. 

 

ATIVIDADE NOVA DA SEMANA:  Agora que teve uma nova aula sobre verbetes e a letrinha “H”, leia o texto 

abaixo e responda em seu caderno as questões para fixar bem este conteúdo: 

Gambá 

Os gambás são marsupiais, isto é, animais que carregam os filhotes em uma bolsa. Eles vivem 

principalmente em florestas da América do sul e da América central. A espécie conhecida como gambá da 

virgínia é o único marsupial encontrado na América do norte. No Brasil, existe o gambá de orelha preta, 

também chamado de sariguê. O gambá tem focinho pontudo, nariz rosado e olhos pretos e brilhantes. 

Algumas espécies medem apenas 15 centímetros de comprimento, enquanto outras chegam a ficar do 

tamanho de um gato doméstico. Os gambás têm pelagem rala, de cor acinzentada ou quase preta. Esses 

marsupiais geralmente fazem sua morada em ocos de árvores ou sob tocos e raízes. Gambá da espécie 

didelphis virginiana. Eles saem à noite para se alimentar e comem qualquer coisa que encontrarem: insetos, 

roedores, frutas silvestres, frutas podres e até ração para cães. O gambá tem um jeito único de escapar dos 

inimigos. A maioria dos predadores gosta de comer animais vivos e despreza os que já encontram mortos. 

Por isso, o gambá às vezes se finge de morto quando o inimigo se aproxima. Ele fica paralisado como 

estátua e cai. Quando o predador se afasta, ele se levanta e vai embora. 

FONTE:https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3521/leitura-de-verbete#materiais-e-atividades 

a. Faça uma ficha técnica sobre o gambá, com as informações que tem no verbete apresentado. 

b. Copie do verbete palavras escritas com LH e NH. 

 

 

ARTE 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 E 02 

 

SEMANA 02 (06 de Abril): Objetos tridimensionais  

Olá queridos, espero que esteja todos bem. Agora teremos a oportunidade de revisar o conteúdo trabalhado e 

também a oportunidade de fazer caso não tenha realizado a mesma.  

Se você não encontrou dificuldade em criar um objeto tridimensional que a proposta pedia, ótimo, então você 

pode usar a mesma ideia pra criar um outro objeto tridimensional escolhendo um tema de sua preferência e 

objetos disponíveis em sua casa, transformando o mesmo até em um brinquedo, ou algo útil para o seu dia a 

dia. Solte a sua criatividade! 

Agora, se você não conseguiu realizar a atividade por algum motivo essa é a oportunidade de fazer. A 

proposta pedia para você observar as obras de arte, identificar as formas geométricas da qual elas foram 

criadas. E que apesar de esta aqui em uma folha elas são esculturas que estão disponíveis no Mam (Museu 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3521/leitura-de-verbete#materiais-e-atividades


de Arte Moderna) no parque do Ibirapuera. Utilizando essas duas imagens como referencia,  use a sua 

criatividade para fazer um objeto tridimensional ai na sua casa (uma escultura)  utilizando matérias que você 

tem, como por exemplo: caixas de sapato, caixas de remédio de sabonete, rolinho de papel higiênico, 

garrafas de refrigerante, potes de danone, de Yakult, papelão, enfim o que você tiver. Seja criativo e bom 

trabalho. 

Imagens para inspiração 

       1                    2     

1-UNIDADE TRIPARTIDA, 1948-1949, AÇO INOXIDÁVEL- DOADA AO MAM  SP PREMIO REG. ESCULTURA ESTRANGEIRA I 

BIENAL DE SÃO PAULO. 

2- AMILCAR DE CASTRO, SEM TITULO, 1985. AÇO. MAC USP 

Ideias:

 

https://images.app.goo.gl/AVPGAsbMvy5z3kYy7 

 

https://images.app.goo.gl/hMoc1k5U6xck9T9FA 

                                                          https://images.app.goo.gl/3VkJcmE2DpFdGAeE9 

https://images.app.goo.gl/AVPGAsbMvy5z3kYy7
https://images.app.goo.gl/hMoc1k5U6xck9T9FA
https://images.app.goo.gl/3VkJcmE2DpFdGAeE9


EDUCAÇÃO FÍSICA 

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS SEMANAS 01 E 02 
 

SEMANA 02 (06 de Abril): 

       Nesta temática de jogos e brincadeiras de matriz indígena, vamos retomar o que havíamos visto em 

aulas anteriores a este período de pandemia, trabalhamos os jogos de matriz africana como Terra – mar (jogo 

de origem africana de Moçambique) e agora vamos continuar num jogo indígena, a peteca. O local pode ser 

um pátio, quintal, garagem em sua casa desde que tenha espaço suficiente para jogar sem atrapalhar outras 

pessoas. Nesta revisão vamos trabalhar em primeiro lugar a confecção artesanal da peteca, visto que já 

trabalhamos o conceito do jogo. Logo abaixo você verá várias ilustrações com o passo a passo da construção 

da peteca. E na segunda parte vamos relembrar uma maneira simples de jogar.  É importante que um adulto 

acompanhe a criança na fabricação da peteca.     

       A peteca foi construída, em sua base, com uma folha de jornal amassada, colocada no centro de outra 

folha sobreposta, cujas pontas puxam-se para cima. Um barbante foi utilizado para fixar ao meio as folhas de 

jornal que envolveu a folha amassada e lhe deram formato de bola na parte inferior. Uma sacola plástica foi 

usada para revestir a base com o auxílio de fita adesiva. As pontas de jornal foram cortadas em tiras de cima 

para baixo até o barbante, o que deu leveza ao objeto. O passo a passo de sua construção é demonstrado na 

figura a seguir.  

 

Fonte: file:///C:/Users/pc/Downloads/1965-Texto%20do%20artigo-9414-3-10-20190930.pdf 

  Modo de jogar:  

1- No começo do jogo, os jogadores ficam em um círculo – ou de frente um para o outro, se forem 

apenas dois. 

2- Um jogador inicia impulsionando a peteca para o alto, numa manobra semelhante ao saque usado 

no vôlei. Ele segura a peteca com uma das mãos e com a outra dá um tapa, de baixo para cima. 

3- Todos os jogadores precisam manter a peteca no ar dando-lhe tapas, para que não caia no chão. 

4- Quem apanhar a peteca ou deixá-la cair, sai do jogo, ou em vez de ser eliminado, pode perder um 

ponto – isso deve ser decidido antes do jogo. 

5- Numa outra versão, um dos jogadores fica no meio do círculo e precisa rebater a peteca para os 

colegas, valendo as mesmas regras da versão anterior.   

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à 

escola, você pode escrever ou se preferir fazer um desenho retratando como foi a brincadeira, quem 

participou, que espaço da sua casa foi realizada esta brincadeira, etc.                           Boa Atividade! 

file:///C:/Users/pc/Downloads/1965-Texto%20do%20artigo-9414-3-10-20190930.pdf

