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EMEF “ITAPUTANGA” 

5° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________Turma:__ 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

GÊNERO TEXTUAL – CONTOS 

 

 
 

RESGATANDO O CONHECIMENTO COTIDIANO 

 

1- Preparando a leitura: 

1. Você gosta de ler?  
 

2. Você já leu ou gosta de ler contos? Se sim, quais você já leu?  
 

3. Você sabe quais são os tipos de contos?  
 

4. Você conhece, por exemplo, os contos Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve?  
 

5. Você conhece um conto em que a personagem fica presa em uma torre e tem uma trança 
enorme? 

 

6. Como são, normalmente, as personagens dos contos citados?  
 

     7. Identifique as imagens abaixo, a quais histórias elas pertencem? 

- Objetivos:  
* Localizar informações explícitas no texto, com ênfase no gênero conto; 

* Fazer a interpretação do texto e descrever objetos, situações, fenômenos e lugares. 

* Trabalhar algumas classes gramaticais. 

 
- Orientações:  
* Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. 

* Copiar e resolver as todas as atividades no caderno de Língua Portuguesa. 

* Deixar as operações feitas no caderno. Mesmo que você consiga fazer de cabeça. 
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LEITURA DO CONTO DE FADAS – JOÃO E MARIA 

 

1- Leia essa versão do conto. 
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Interpretação do texto 

2- Após a leitura do texto, responda as perguntas de acordo com o texto e usando respostas 
completas: 

a)    Qual é o título do texto? 

b)    Quantos parágrafos têm o texto? 

c)    Quais são os personagens do texto? 

d)    Porque João e Maria estavam sozinhos na floresta? 

e)    O que João usou para marcar o caminho?  

f) Por que a ideia de João de jogar migalhas no chão para marcar o caminho de volta não deu 
certo? 

g)    Porque João e Maria não conseguiram voltar para casa?  

h) O que aconteceu para que Maria conseguisse salvar o seu irmão e sair correndo da casa da 
bruxa? 

i)    Quem era a velhinha que eles conheceram? 

j)    Como eles fugiram? 

3- Marque a alternativa correta:      João e Maria moravam com: 

(   ) o pai e o irmão mais velho.      (   ) a mãe e o pai. 

(   ) a madrasta e o pai.                  (   ) o pai e vários irmãos. 

a- Quando João e Maria estavam perdidos na floresta, eles encontraram: 
(   ) uma casinha de chocolate.            (   ) uma casinha de doces. 

(   ) uma árvore encantada.                  (   ) os sete anões. 

4- Complete as frases de acordo com o texto: 
 

a- A casa da bruxa era de ___________________. 
b- Para enganar a bruxa, João mostrava, no lugar do seu dedo ____________. 
c- Maria empurrou a bruxa para dentro do _____________________. 
d- A ___________ queria abandonar as crianças na _________________. 
e- João e Maria jogaram migalhas de ____________ para voltar para casa. 
f-  

Agora é a sua vez!  

1-   O que você faria se estivesse perdido e aparecesse uma pessoa estranha dizendo que vai te 
ajudar, mas que você tem que ir para a casa desta pessoa? 
 
2- A madrasta de João e Maria se arrependeu e pediu desculpas. Você já pediu desculpas para 
alguém? Como foi esse momento? 
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3- O que você faria se visse a bruxa da história? 
 
4- Como você acha que João e Maria se sentiram quando viram que estavam perdidos? 
 
5- Você já se perdeu alguma vez? 
 
Gramática 

 
1- No trecho a seguir, pinte as palavras que foram escritas com letra maiúscula. 

 
Agora, copie essas palavras e justifique o uso inicial da letra maiúscula. 
 

 
2- Retire do texto: 

a- Dois adjetivos =_________________________________________ 

b- Três substantivos próprios =_______________________________ 

c- Dois substantivos no diminutivo =______________________________ 

d- Três substantivos no plural =__________________________________ 

 
3- Faça uma lista dos doces que você imagina que a velha má colocou na casa para deixar as 

crianças com água na boca. 

 
 

Produção de texto  

 



 

5° ANO – EMEF ITAPUTANGA  – ANO: 2021 –   

 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Formas Geométricas 

Você conhece as formas geométricas espaciais? 

Observe as formas que vão se apresentar e seu nome, FORMAS GEOMÉTRICAS SÓLIDAS. 

 

 
 

• ATIVIDADES. 

1. Para guardar seus objetos, Bia gosta de comprar caixas de formatos variados. 

 

• Bia quer escolher uma caixa com 

forma arredondada para guardar o 

chapéu. 

- Qual é a caixa que ela deve escolher? 

 

2. Quais sólidos geométricos podemos obter a partir de cada modelo de 

planificação? 

 

 

- Objetivos:  
* Reconhecer, comparar e nomear figuras geométricas. 
* Associar figuras espaciais e suas planificações. 
* Resolver problemas envolvendo adição e subtração, multiplicação e divisão, com números naturais, 
sistema monetário e medidas de comprimento. 
* Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas e setores). 
- Orientações:  

* Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. 

* Copiar e resolver as todas as atividades no caderno de Matemática. 

* Deixar as operações feitas no caderno. Mesmo que você consiga fazer de cabeça. 
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3. Estes objetos lembram que sólidos geométricos? 

 
4. Ao contornar e pintar as faces do bloco com forma de paralelepípedo, obtemos 

quantos? 

 
5. Resolva as situações problemas. 

 

a. Laura comprou uma moto em 9 prestações de R$ 1.014,00 mais R$ 1.500,00 de 

entrada. Qual o preço da moto? 

 

b. Manuela comprou um vestido por R$ 183,00, uma bota por R$ 398,00 e um casaco em 

9 prestações de R$75,50. Quanto Manuela gastou ao todo? 

 
c. No shopping gastei R$ 498,90 na loja de brinquedos, R$ 1.496,50 na loja de roupas e 

R$ 1.375,90 no supermercado. Quanto gastei no shopping? 

d. Alice comprou um computador que custa R$ 3.486,00 e dividiu em 5 vezes sem juros. 

Quanto ficou cada prestação? 

e. A distância entre duas cidades é de 8.600km. Marcelo já percorreu 3.775Km. Quanto 

falta para ele chegar ao destino? 

6. Observe os gráficos e marque a resposta certa. 

a. A professora de matemática realizou um levantamento para saber a preferência musical 

dos alunos das turmas do 5º ano A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido 

por ela: 

• Com base no gráfico é 

possível dizer que: 

(A) O estilo musical preferido 

pela maioria dos alunos é Hip 

Hop. 

(B) A maioria dos alunos prefere 

Sertaneja. 
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(C) . O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop. 

(D) O estilo musical menos ouvido é MPB. 

 

b. O gráfico a seguir mostra os resultados de jogos na Copa de 2006. De acordo com o 

gráfico é corretor afirmar que: 

 

(A) O Brasil marcou 7 gols. 

(B) A média de gols marcados pelo Brasil foi de 2 gols 

 por jogo. 

(C) 2% dos gols formam marcados contra a  

Holanda (HOL). 

(D) O Brasil marcou mais gols contra Camarões (CAM) 

 do que contra a Itália (ITA). 

 

7. Observe a tabela, complete os gráficos e responda. 

• Uma escola está organizando uma festa para conseguir fundos para uma instituição que 

cuida de crianças com câncer. A classe que conseguir arrecadar mais prendas ganhará 

um passeio a um parque de diversões. Mateus, o diretor da escola, fez a tabela. 

 

 

 

 

 

Depois, Mateus fez 2 gráficos. 

 

 

 

- Com base na tabela, complete os gráficos de Mateus, pintando-os conforme a 

legenda. 

 

 
- Agora, de acordo com os gráficos, responda. 

a. Qual classe teve uma melhor arrecadação de prendas da 1ª para a 2ª semana? 

b. Que classe ganhou o passeio? 

c. Que gráfico permitiu que você respondesse à primeira questão?  

      (  ) gráfico de colunas (  ) gráfico de setores 

      d.Que gráfico permite visualizar com mais facilidade a classe que ganhou o passeio? 

 

Gráfico de Setores = Prendas 

arrecadadas por classe em 2 semanas 
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CIÊNCIAS 

 

Habilidade: EF05CI03/ES Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à 

cobertura vegetal, e selecionar argumentos que justifiquem sua importância para a manutenção do 

ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico, 

evidenciando a situação atual de sua região. 

                  • (EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades 

cotidianas e discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos. 

CICLO DA ÁGUA 

O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo meio ambi-
ente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e, posteriormente, 
possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no ciclo da água, podemos desta-
car a evaporação da água devido à ação do Sol, a condensação do vapor de água e a formação 

das nuvens e precipitação. 

Etapas do ciclo da água 

A energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da água. É essa energia 
que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O Sol também promove a transpira-
ção das plantas e dos animais. O vapor de água liberado nesses processos fica na atmosfera e sobe 
para camadas mais altas. Em grandes altitudes, a temperatura local é mais baixa, fazendo com que 
o vapor de água condense-se e forme as nuvens. 

 
Observe as principais etapas do ciclo da água. 
 
Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do pequenas gotículas de água. 
Com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada, até que a água cai em forma 
de chuva (precipitação).  

A água presente na superfície terrestre pode também ser usada pelos seres vivos.           Os animais, 
por exemplo, utilizam-na para sua hidratação. As plantas, por sua vez, fazem-no por meio da sua 
absorção pelas raízes que possuem. 

A água utilizada por esses seres vivos retorna para o ambiente posteriormente. Além da transpiração, 
os animais podem devolvê-la ao ambiente pela urina, fezes, respiração e decomposição. As plantas 
também liberam a água por meio da transpiração, gutação (eliminação da água no estado líquido 
pela planta) e decomposição. Os seres vivos dependem de outros componentes do meio ambiente 
para viver, como a água e o ar.  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reaproveitamento-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-vaporizacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-importancia-do-sol-para-os-seres-vivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/os-rios.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lagos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/oceanos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/chuva.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-raizes.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-da-decomposicao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/gutacao.htm
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Importância do ciclo da água 

O ciclo da água é importante, pois garante que a água circule constantemente pelo nosso pla-
neta. Como sabemos, a água é fundamental para qualquer ser vivo, uma vez que ela faz parte da 
composição do seu corpo, ajuda no transporte de substâncias e participa de reações químicas im-
portantes. 

 

Atividade sobre o ciclo da água 

Agora que você já aprendeu um pouco mais a respeito do ciclo da água, observe o desenho apre-
sentado a seguir e tente identificar as etapas que estão indicadas pelos números.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Os seres vivos dependem de outros componentes do meio ambiente para viver. Dois des-
ses componentes são? 
(A) areia e tecido. 
(B) asfalto e luz. 
(C) ar e tecido. 

(D) ar e água. 

2) Sobre a presença de água no corpo dos seres vivos, podemos afirmar que: 
(A) só o ser humano possui água no interior do corpo. 
(B) todos os seres vivos têm água em seus corpos. 
(C) só os vegetais têm água em seus corpos. 

(D) nenhum ser vivo possui água no interior do corpo. 

3) Todos os seres vivos dependem de água para sobreviver. As plantas necessitam de água 
para? 
(A) as sementes brotarem. 
(B) atraírem os insetos. 
(C) abrigarem os pássaros. 
(D) alimentarem os animais. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/transformacoes-quimicas.htm
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4) A água está presente no nosso planeta no estado líquido (rios e mares), sólido (geleiras) e 
gasoso (atmosfera). Na figura, notamos que a água muda de líquido para gasoso e volta para 
o líquido. Na natureza, a água também passa por estes estados, quando vemos: 

 
(A) as geleiras derretendo. 
(B) as mudanças das marés. 
(C) o movimento das águas numa cachoeira. 
(D) as chuvas. 

HISTÓRIA 

 

Orientações:  

▪ ▪ Após concluir a atividade, tire uma foto e encaminhe para o Grupo de WhatZapp. 

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para melhor 
organização; 
 ▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Identificar os processos de formação 

das culturas e dos povos, relacionando- os com o espaço geográfico ocupado e os grandes rios da 

Ásia Menor, África, América, Brasil e Espírito Santo, considerando sociedades e civilizações 

hidráulicas e identificando os conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e sociedade 

hidráulica. 

 

A formação das cidades 

 

Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-
se que esses grupos tinham líderes, que podiam ser os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou 
mais fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros 
do grupo.  

Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, o número de pessoas começou a crescer 
e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas para o funcionamento 
das comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por um pequeno número de 
pessoas, geralmente membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos.  

Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Esse 
processo levou milhares de anos, mas entre 10 mil a.C. e 5 mil a.C. já existiam cidades em diversas 
regiões do planeta.  

Hoje, nossas sociedades são formadas por um grande número de pessoas. O Brasil, por 
exemplo, conta com mais de 208 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE para 2017. 
Estima-se que, no passado, quando ainda predominava o nomadismo, os grupos humanos eram 
formados por apenas algumas dezenas de pessoa. 

 
Chegando as Sociedades Contemporâneas 

 
Com a formação das cidades os povos estruturados em reinos, buscavam expandir sua terras. 
Logo que foram estabelecidas as cidades as pessoas realizavam o comércio.  Ao longo da 

história da humanidade, alguns grupos de pessoas foram sendo considerados mais importantes que 
outros. Acreditando nisso, não havia reserva em tomar a terra, os bens, a liberdade  

No continente Africano e no Oriente Médio (Ásia) é onde as primeiras cidades se estabeleceram 
e se desenvolveram expandiram. Mas com o passar do tempo, a Europa passou a ser considerada 
o centro do mundo. Os reinos, lá formados a séculos viviam disputando, poder, riqueza e novas terras 
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(onde poderiam explorar as riquezas, as pessoas nativas e obter muito lucro). Dentre esses reinos 
europeus vamos falar agora de dois: Espanha e Portugal. 

  CAMINHOS ATÉ A CHEGADA DOS PORTUGUESES AO BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portugal, país pioneiro nas navegações, pretendia chegar às Índias contornando o continente 
africano.  Os portugueses fizeram muitas viagens.  

Em 1498, o navegador Vasco da Gama chegou à cidade de Calicute, descobrindo o caminho 
marítimo para as Índias. 

A expansão marítima espanhola começou com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegante 
genovês que pretendia chegar às Índias navegando em direção ao Ocidente. 

Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, concederam-lhe três caravelas, Santa Maria, Pinta e Niña, 
para que ele concretizasse o seu plano. Ele partiu do porto de Palos, na Espanha, em 3 de agosto 
de 1492. Ocorreram diversas dificuldades, como a revolta dos marinheiros. 

No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou às Antilhas, na Ilha de Guanahani, hoje São 
Salvador. Voltou para a Europa certo de que havia chegado às Índias. 

Mais tarde, Américo Vespúcio comprovou que se tratava de um novo continente. Em sua 
homenagem, o continente foi denominado América. 

Para resolver a questão das terras descobertas, os reis de Portugal e Espanha assinaram o 
Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse tratado estabelecia um meridiano imaginário situado 370 
léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras leste desse meridiano pertenciam a Portugal e a 
oeste, à Espanha. 

D. Manuel, o Venturoso, rei de Portugal, ordenou uma nova expedição a Calicute, a fim de 
instalar feitorias na Índia e estabelecer o comércio de especiarias. O comando dessa expedição foi 
dado a Pedro Álvares Cabral, que numa grande esquadra formada por treze caravelas e mais de 
1.500 homens, entre marinheiros, soldados, navegantes, comerciantes e padres, saíram de Portugal 
no dia 9 de março de 1500. 

No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao nosso país. Eles avistaram 
primeiramente um monte, denominando-o Monte Pascoal, porque era época de Páscoa. 

Atividades:    Leia o texto e responda em seu caderno: 

1 – Quem foi o primeiro navegador a descobrir um novo caminho para as Índias? 

2 – Qual foi o caminho escolhido por Portugal para chegar às Índias? 

3 – Quem foi Cristóvão Colombo? 

4 – Porque a nova terra recebeu o nome de América? 

5 – Como reis de Portugal e Espanha dividiram as novas terras descobertas? 

6 – Em que data as terras do Brasil foram encontradas pelos portugueses? 
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GEOGRAFIA 

Orientações:  

▪ Após concluir a atividade, tire uma foto e encaminhe para o professor . 

▪  Cole a atividade no caderno para melhor organização. 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Descrever e analisar dinâmicas 
populacionais na Unidade da Federação, bem como no município em que vive, estabelecendo 
relações entre migrações e condições de infraestrutura e desigualdades socioeconômicas. 

 

LINHAS IMAGINÁRIAS 
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Atividades: 

1- Como é o nome da linha imaginária que corta em horizontal a Terra ao meio ? 

 

2- A maior parte do território brasileiro está localizado em qual hemisfério? 

 

3- Descreva o que significa latitude e longitude: 

 

4- Vamos produzir um globo terrestre  utilizando um planisfério bem legal? 
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INGLÊS 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma 

 

Habilidade (Currículo do ES):  

➢ Escrever corretamente o vocabulário aprendido. 

➢ Expressar-se oralmente personalizando o vocabulário aprendido em situações 

diversas. 

Café da manhã 

 

1. Ham=presunto 

2. Bread=pão 

3. Coffee=café 

4. Cake=bolo 

5. Butter=manteiga 

6. Bacon=bacon 

7. Milk=leite 

8. Cheese=queijo 

9. Cookies=biscoitos 

10. Jam=geléia 

11. Orange=laranja 

12. Tea=chá 

13. Chocolate=chocola

te 

14. Apple=maçã 

15. Eggs=ovos 

16. Strawberry=moran

go 

17. Sugar=açúcar 

18. Pancake=panquec

a 

19. Honey=mel 

20. Sugar=açúcar 

21. Toast=torra 

A-Marque um x na resposta certa:  

1)Sugar : 

(a) açúcar 

(b) pão 

(c) mel 

(d) n.r.a 

2)Cheese: 

(a) geléia 

(b) panqueca 

(c) queijo 

(d) n.r.a 

3) Apple: 

(a) maçã 

(b) chá 

(c) manteiga 

(d) n.r.a 

4) Coffee: 

(a) café 

(b) leite 

(c) pão 

(d) n.r.a 

5) Cookies: 

(a) pão 

(b) biscoitos 

(c) leite 

(d) n.r. 

6) Chocolate: 

(a) chocolate 

(b) bacon 

(c) ovos 

(d) n.r.a 

7) Toast: 

(a) laranja 

(b) morango 

(c)torrada 

(d) n.r.a 

8) Bacon: 

(a) açúcar 

(b) mel 

(c) bacon 

(d) n.r.a 

9) Cake: 

(a) bolo 

(b) açúcar 

(c) leite 

(d) n.r.a 

10) Eggs: 
(a) bolo          (b) foeen 
(c) elven         (d) n.r.a 
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ARTE 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

HABILIDADE: EF15AR02-05/ES Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) presentes nas manifestações 

artísticas que utilizam tecnologias contemporâneas, em objetos culturais e em imagens do 

cotidiano escolar                                                 LINHA  

 

Na arte as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor, por exemplo: Uma linha pode 

ser reta, longa, grossa e amarela, ou poder ser curva, fina e azul. 

Observe alguns tipos de linha: 

 

Atividade: 

Agora, você é o artista. Crie no seu caderno, a sua obra de arte e utilize diversos tipos de linha 

para preencher o seu desenho 

Exemplos: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Para realizar essa atividade será preciso 04 objetos diferentes (escolha objetos grandes). 
▪ Delimite um espaço onde irá acontecer a atividade. 
▪ Convide alguém da família para jogar contigo.  

 
 
Habilidades: (EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura 

popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenho dos colegas.  

 

Olá Aluno!!! A atividade de hoje exige atenção e agilidade. Chame alguém da sua família para 

jogar contigo e divirta-se!  

É muito importante se alongar antes do exercício faça o alongamento que você já conhece. 

Link do alongamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s 

 

Atividade: 

Correndo para o objeto 

- Você irá precisar de 4 objetos diferentes (escolha objetos grandes). 

- Delimite um espaço para acontecer a brincadeira e coloque um objeto em cada quanto. Ou seja, 4º 

objetos e 4 cantos. 

- Posicione-se ao centro do espaço onde estão os objetos e peça para alguém da sua família ditar o 

comando. A pessoa que irá dar o comando deverá falar o nome do objeto no qual o aluno tem que 

encostar a mão. 

- O aluno deverá encostar a mão no objeto e retornar ao centro do espaço, para receber o próximo 

comando. No decorrer da atividade os comandos deverão acontecer com mais rapidez e o aluno 

realizar com mais agilidade. 

- Quando o aluno errar ele trocará de lugar com a pessoa que estava ditando o comando, ou seja, o 

ditador irá para o centro realizar a atividade e o aluno ficará de fora dando o comando. 

- Ganha a brincadeira quem conseguir ficar maior tempo realizando a atividade sem errar. 

Para compreender como se brinca assista o vídeo: Educação Física – Correndo para o objeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xmOkQHfcEg 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=6xmOkQHfcEg

