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EMEF” ITAPUTANGA 

 6° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Objetivos de aprendizagem e habilidades 

Desenvolvimento da leitura de diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das estratégias de leitura. 
A organização de informações no texto. A estrutura dos diferentes gêneros discursivos, predominan-
temente do tipo narrativo, ficcionais e não ficcionais, a saber: Antecipar / identificar o assunto de um 
texto a partir do gênero, do suporte, das características gráficas, do título, subtítulo e imagens. Loca-
lizar informações explícitas e implícitas em um texto. 

Narração 
 

O meio ambiente em primeiro lugar 
  

Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. Ele era um 
rapaz esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em 
árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava 
nadar em um rio que ficava perto de sua casa. 
          Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um movimento estranho, e depois 
um tiro e um grito de um animal, muito curioso ele foi lá olhar. 
 Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as 
árvores, matando e capturando animais. 
 Pedro chegou à frente deles e disse: 
  ─ Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? 
  ─ Pegue ele! - Falou o líder do bando. 

 Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: 
  ─ Não atirem! Ele será nosso refém! Pois a polícia está atrás de nós! 
 No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia 
chegou e prendeu o bando. 
  Pedro, um jovem aventureiro, que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. 

(Adaptado de http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html.  
Prof. André Tarragô     Martins ) 

01. A partir da leitura do texto, podemos dizer que: 
 
a) Pedro passava a maior parte do tempo em casa. 
b) Pedro não gostava de animais. 
c) Pedro não gostava da floresta. 
d) Pedro adorava o meio ambiente. 
 
02. O que havia perto da casa de Pedro? 
 
a) o rio em que ele nadava. 
b) a casa de um amigo seu. 
c) a casa de sua avó. 
d) um lago muito profundo. 
 
03. Como Pedro se sentia em relação ao ambiente em que vivia? 
________________________________________________________________________ 
 
04. Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu, de re-
pente, que mudou essa tranquilidade? 
________________________________________________________________________ 

http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html
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05. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? 
________________________________________________________________________ 
 
06. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? 
________________________________________________________________________ 
 
07. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? 
________________________________________________________________________ 
 
08. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. 
________________________________________________________________________ 
 
09. Quem é que falou “Pegue ele!”. 
________________________________________________________________________ 
 
10. Retire do texto lido todos os elementos da narrativa abaixo: 
 
a) personagens: __________________________________________________________ 
b) características das personagens. ___________________________________________ 
c) espaço: _______________________________________________________________ 
d) características do espaço: ________________________________________________ 
e) tempo: ________________________________________________________________ 
f) características do tempo: __________________________________________________ 
g) foco narrativo: __________________________________________________________ 
h) tipo de narrador: ________________________________________________________ 
i) tipo de conto: ___________________________________________________________ 
j) autor do conto: __________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

Orientações:  
▪ Realize as tarefas com bastante atenção. 

▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização 

▪ Lembre-se de colocar o nome e o ano ao enviar a foto para o professor 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade  

• Comparar, ordenar e escrever números naturais 

• Reconhecer o sistema de numeração  decimal, suas principais características (base, 

valor posicional e função do zero) 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos) 

• Leitura e utilização de tabelas e gráficos  

Atividades 

1) Quais as divisões possíveis? 

a) 20:5 

b) 14:8 

c) 12:1 

d) 46:8 

e) 37:37 

f) 52:14 

2) Efetue as divisões 

a) 492:4 

b) 891:9 

c) 4416:6 

d) 2397:17 
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3) Responda 

a) Qual a metade de784? 

b) Qual é a terça parte de 144? 

c) Qual é a quinta parte ed 1800? 

d) Qual é a décima parte de 3500? 

Resolva os problemas: 

4) Uma pessoa ganha R$23,00 por hora de trabalho, quantas horas deverá trabalhar 
para receber R$391,00? 

5) Uma torneira despeja 75mil litros de água por hora. Quanto tempo levará para encher 
uma caixa de 3150 litros? 

6) Uma pessoa comprou 50 objetos por R$75.000,00. Quer lucrar R$800,00 em cada 
objeto. Por quanto deve vender cada objeto? 

7) O valor de R$79.000,00 foi pago por dois objetos. Qual o preço e cada objeto, se um 
deles custou R$7.00,00 a mais que o outro? 

8)  se um deles custou R$7.00,00 a mais que o outro? 
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                      CIÊNCIAS 
Objetivos:  
-Identificar a água como parte do ciclo de vida do aluno. 
-Compreender o ciclo hidrológico. 
-Conhecer os estados físicos da água e suas mudanças 
 

Água 

A água é uma substância encontrada no nosso 

planeta em três estados físicos, ela pode ser 

sólida, líquida e gasosa. A água é formada 

por dois átomos de hidrogênio e um átomo de 

oxigênio (H2O). 

A molécula de H2O, que compõem a água, é 

composta da seguinte forma: 

• Dois átomos de hidrogênio (H2); 

• Um átomo de oxigênio (O). 
 

Mas o que é molécula? Bom, vamos imaginar 

um bolo, ele é feito com trigo, manteiga, açúcar, 

ovo e leite. Quando comemos um bolo não 

vemos esses ingredientes, mas eles estão ali.  

É só imaginar agora as moléculas de 

H2O como se fossem os ingredientes 

para dar origem água. 

 

 

Os três estados físicos da água 

A água é encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ela é uma das poucas substâncias 
que podem ser encontradas naturalmente em seus três estados. A água dos rios e mares, por exemplo, 
está no estado líquido. Já a água das geleiras e do cubo de gelo está no estado sólido, e, na atmosfera, 
encontramos a água no estado gasoso. 

Mudanças de estado físico da água 

Quando a água passa de um estado físico para outro, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. Essa 
mudança ocorre devido a variações na temperatura ou na pressão. A água, por exemplo, passa do es-
tado sólido para o líquido à 0 ºC e de líquido para gasoso à 100ºC. Essa é uma das características da 
água(pura), ela congela somente abaixo de 0º C e fica no estado líquido até 100º C, quando passa para o 

estado gasoso. 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm
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Vejamos, a seguir, as mudanças de estado que ocorrem na água: 

• Fusão: passagem de uma substância do estado sólido para o líquido. Para que isso ocorra, é 
necessário que a substância ganhe calor. Exemplo: gelo derretendo. 

• Vaporização: passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Para que isso 
ocorra, a substância deve ganhar calor. A vaporização pode ocorrer de três maneiras: evaporação 
(naturalmente, pela temperatura ambiente, como secar roupa no varal) e ebulição (usando fogo 
para ferver algo, como ferver água para fazer café). 

• Solidificação: passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que ocorra, é 
necessário que a substância perca calor. Quando a água no estado líquido forma o gelo no freezer. 

• Condensação: também chamada de liquefação, ocorre quando uma substância passa do estado 
gasoso para o líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação das nuvens. 

• Sublimação: acontece quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso 
ou vice e versa.  

Ciclo da água 

O ciclo da água é responsá-
vel pela reposição de água 
doce no mundo e corres-
ponde ao movimento da 
água entre a superfície ter-
restre e a atmosfera. Ao 
longo da circulação, a água 
apresenta-se em diferentes 
estados físicos. O ciclo hi-
drológico ocorre da seguinte 
maneira: 

 

 
Uma das propriedades da água que usamos diariamente é a capacidade de dissolver substâncias, essa 

característica garante que substâncias sejam transportadas pelo nosso organismo. Quando você mistura 

água com açúcar por exemplo, ela dissolver o açúcar.  Por ter essa importante propriedade, chamamos a 

água de Solvente universal.  

Atividades 

1-Desenhe uma molécula de água em seu caderno. 

2- As mudanças dos estados físicos da água depende da temperatura e pressão exercidas sobre ela que 
são: 

fusão- evaporação- condensação e solidificação. 
 
Analise e dê nome para cada situação. 
 
a) A água derrama no chão e desaparece depois de algum tempo em dia de calor: 
__________________. 
b) A pedra de gelo colocada no copo de refrigerante quente desaparece: __________________. 
c) A água colocada dentro do congelador vira gelo: __________________. 
d) A água que evapora de lagos, mares e rios se transforma em nuvens, e cai em forma de 
chuva:_________________. 
3- A figura abaixo mostra o ciclo hidrológico da água. No seu caderno escreva o nome da mudança da 

água ocorrente em cada número indicado nela: 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-dinamica-atmosfera.htm
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A-____________ 

B-____________ 

C-____________ 

D-__________ 

 

4- Marque (C) para Condensação, (F) para Fusão, (S) para Solidificação e (V) para Vaporização. 

  (   ) O vapor da água, se torna água líquida.            (   ) Água líquido em vapor. 
  (   ) Água líquida para gelo.                                       (   ) Água solida para líquida. 
 

HISTÓRIA 

 

ORIENTAÇÕES- A atividade deve ser colada ou copiada no caderno. 

                           - Será postado um vídeo aula no grupo da escola. 

Objetivos da aprendizagem: 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade 

e analisar os significados dos mitos de fundação. 

 

LEIAM O TEXTO COM ATENÇÃO: 

 

                                                        PRÉ – HISTÓRIA 

 

           Período que vai desde o surgimento do gênero homo, até a invenção da escrita. 

           PALEOLÍTICO- (pedra lascada)- Período da história humana que vai do aparecimento do gênero 

homo, há cerca de 2 milhões de anos, até a agricultura. 

- Os primeiros grupos humanos viviam da caça, da pesca e coleta de frutos. Eram caçadores e coletores. 

- Viviam em moradias simples, feitas de madeira, ossos e peles. Outros se abrigavam em cavernas. 

-Eram nômades, quer dizer, não moravam em um lugar fixo. Viviam se deslocando em busca de alimentos 

-Passaram a produzir o fogo. Com isso foi possível se proteger do frio, afastar os animais perigosos, ter luz 

á noite e cozinhar os alimentos. 

-Não existia a propriedade privada e acumulação de riquezas. 

-Invenção do arco e da flecha. 

 

          NEOLÍTICO- (PEDRA POLIDA)- Período da história que vai da descoberta da agricultura a invenção 

da escrita. 

-Fabricar armas e utensílios (enxadas, foices, machados). 

-Descoberta da agricultura e criação dos animais. Acredita-se que a agricultura foi uma descoberta das 

mulheres. 

-Divisão do trabalho entre os sexos. 

-Os grupos humanos tornaram-se sedentários, isto é, passaram a se fixar em determinado território. 

-Invenção da cerâmica (cozinhar, armazenar e transportar os cereais). 

- grande crescimento da população. 
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             IDADE DOS METAIS- Utilização dos metais 

-Fabricação de utensílios mais afiados, resistentes e adaptados à habilidade das mãos humanas. 

-O primeiro metal utilizado foi o cobre, 8 mil anos, para fazer estatuetas e enfeites; 

-O bronze, há cerca de 6 mil anos, produzir armas e ferramentas; 

-O ferro, 1500 anos, produzir armas mais eficientes. 

 

ATIVIDADES: 

1-Explique as principais características da vida humana durante o período paleolítico. 

 

2-O que você entendeu por nômades? 

 

3-Sabendo da importância do fogo para os primeiros humanos, responda:  

a- Para que ele era usado? 

 

b- Qual das utilidades citadas por você no item anterior seria mais importante para eles? Por quê? 
 

4- Faça uma ilustração o caderno, representando os períodos: paleolítico, neolítico e a idade dos metais. 

 

5-No período neolítico ocorreu uma profunda revolução na maneira do homem se relacionar com a 

natureza. Qual foi essa descoberta? Explique. 

 

6-A partir da agricultura, os grupos humanos tornaram-se sedentários. Explique o que é sedentário? 

 

  Assinale com X a resposta correta: 

7-O grupo que muda constantemente de um lugar para outro  denomina-se: 

a-(  )sedentário                                   c-(  )nômade 

b-(  )Tribal                                           d-(  )poligâmico 

 

8-A irrigação do solo para a prática da agricultura deu-se a partir do período: 

a-(  )Paleolítico                                    c-(  )Da pedra lascada 

b-(  )Da idade Antiga                           d-(  )Neolítico 

 

9-O período que vai do aparecimento do homem à criação da escrita é denominado: 

a-(  )Idade da Pedra Lascada               c-(  )Idade Antiga 

b-(  )Pré- história                                   d-(  )Idade da Pedra Polida 

 

10-Prática da caça, coleta e pesca são características do período: 

a-(  )Paleolítico                                      c-(  )Da pedra polida 

b-(  )Neolítico                                         d-(  )Idade dos metais 

 

GEOGRAFIA 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Identificar os elementos cartográficos 

do mapa e transformar a distância gráfica em distância real por meio da escala. 

- (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 
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A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos ma-
pas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa área do 
conhecimento é de extrema utilidade não só para os estudos em Geografia, mas também em outros cam-
pos, como a História e a Sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma 
dada realidade. 
Existem, dessa forma, alguns conceitos básicos de Cartografia que nos permitem entender os elementos 
dessa área de estudos com uma maior facilidade. Saber, por exemplo, noções como as de escala, le-
genda e projeções auxilia-nos a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas 
utilizadas para elaborá-lo. 
Mapa – um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico.  
Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determi-
nada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. 
Plantas – representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma 
área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar casas e mora-
dias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. 
Croqui – é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa produ-
zido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção 
de informações gerais de uma área. 
Escala – é a proporção entre o espaço real e o mapa. A escala numérica indica uma relação numérica 
entre o real e o representado. A Escala 1:100.000, por exemplo, indica que centímetro no mapa equivale 
a 100.000 centímetros no espaço real. A Escala Gráfica mostra uma reta dividida em partes iguais. Se 
cada parte for equivalente a dez quilômetros reais, cada espaço do mapa igual ao comprimento da divi-
são equivalerá a dez quilômetros reais. Portanto, escalas grandes (como 1:100) representa pouco espaço 
com muitos detalhes e escalas pequenas (1:250.000) representam muito espaço com poucos detalhes.  

Legenda – é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre pre-
sente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos 
os mapas, como o azul para designar a água e o verde para indicar uma área de vegetação, entre outros. 

Orientação – é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importante para representar a 
direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica 

são a Rosa dos Ventos, a Bússola e o aparelho de GPS. 

- Aerofotogrametria – é o registro de imagens a partir de fotografias áreas, sendo muito utilizado para a 
produção de mapas. 

-SIG – sigla para “Sistemas de Informações Geográficas”, é o conjunto de métodos e sistemas que per-
mitem a análise, coleta, armazenamento e manipulação de informações sobre uma dada área do espaço 
geográfico. Utiliza, muitas vezes, técnicas e procedimentos tecnológicos, incluindo softwares, imagens de 
satélite e aparelhos eletrônicos em geral. 

Projeções Cartográficas – são o sistema de representação da Terra, que é geoide e quase arredondada, 
em um plano, de forma que sempre haverá distorções. No sistema de projeções cartográficas, utiliza-se a 
melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e a representação cartográfica com 
base no tipo de mapa a ser produzido. 

Curvas de Nível – é uma linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizados sob uma 

mesma altitude e que possui a sua designação altimetria feita por números representados em metros. 

  (CARTOGRAFIA) 
 

01- Defina Cartografia, justificando sua importância para a Humanidade . 
 

02- Quais são os principais elementos do mapa? 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-escala-dos-mapas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/os-simbolos-dos-mapas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/pontos-cardeais-colaterais-subcolaterais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/sistema-informacoes-geograficas-sig.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/projecoes-cartograficas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/curva-nivel.htm
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03-  Explique a importância de cada um dos elemento de um mapa. 
a) Título- 
b) Escala- 
c) Legenda- 
d) Orientação- 

 
 
04- Sobre a técnica de criação e projeção de mapas, assinale o que for incorreto: 
a) As projeções cartográficas são técnicas de representação do globo esférico da superfície terrestre em 
um plano, por isso, sempre haverá distorções. 
b) Mapas temáticos são mapas especializados em um determinado tema, como áreas industriais, relevo, 
hipsometria, clima, dentre outros. 
c) Os símbolos cartográficos podem variar entre zonais, lineares e pontuais. 
d) Legenda é a parte de um mapa responsável por apontar a proporção entre a superfície real e a repre-
sentação gráfica dessa superfície. 
e) Os SIG’s (Sistemas de Informações Geográficas) são resultado da união entre as técnicas milenares 
da Cartografia e as inovações gráficas e tecnológicas. 
 
05-  Um ____________________ é um profissional dedicado à cartografia e à produção de mapas, locais, 
regionais ou globais, da Terra ou da lua, inclusive dos outros planetas. 
Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna: 

 
(A)  Biólogo      (B) Carteiro    (C)   Cartógrafo      (D)   Geógrafo     (E) Topógrafo 
 
06- Considere as duas escalas a seguir representadas e faça o que se pede:  

A- 1:100.000 
0              100      150       200KM 

   

    

 
 

a)Quais são os tipos de escalas? 

____________________________________________________________________ 

b)- Na escala do item B um centímetro equivale a quantos quilômetros? 

____________________________________________________________________ 

c)- Para que serve o uso da escala em um mapa? 

______________________________________________________________________ 

 

07- Relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições: 

(1) Título;        (2) Escala:              (3) Legenda:                   (4) Orientação  

( ) Relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. 

( ) Indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o 

norte.  

( ) Indica o tema que será retratado no mapa. 

( ) Representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa.  

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta:  

A) 2,1,4,3.  

B) 2, 4,1,3.  

C) 4,2,1,3. 
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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): 

➢ Reconhecer as estruturas básicas da Língua Inglesa, como sujeito, verbo e pronomes pessoais. 

➢ Identificar tais estruturas, no intuito de compreender textos na Língua Inglesa. 

Exercício 

A-Preencha com o verbo to be (is are, am) e depois traduza as frases: 

1)They_______________in the Garden. 

Tradução: 

2)She_______________at home with her parents. 

Tradução: 

3)We_______________happy with the party. 

Tradução: 

4)He_______________my best friend. 

Tradução: 

5)You_______________the brother of my best friend. 

Tradução: 

6)She_______________young and beautiful. 

Tradução: 

7)It_______________the best house of the street. 

Tradução: 

8)I_______________a warrior now. 

Tradução: 

9)Bob_______________the driver of my father. 

Tradução: 

10)Susan_______________the best nurse of our hospital. 

Tradução 
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ARTE 

 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 

cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 

artísticas. 

CORES 

As cores fazem parte de nossa vida, ela explora a imaginação. Existem várias cores e são nomeadas 
como: primárias, secundárias e terciárias. 

- Cores primárias: são chamadas de primárias, porque nada pode ser misturado para produzi-las. Com 

ela podemos fazer qualquer outra cor, exceto o branco, que não é uma cor real. 

 

- Cores secundárias: são formadas a partir da mistura de duas cores primárias.Se misturarmos azul 
com amarelo obteremos o verde, o amarelo com vermelho obteremos o laranja e assim por diante. 
Misturando pares de cores primárias são chamados de cores secundárias. 

 

- Cores terciárias: estas cores surgem da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Po-
demos citar, como exemplo, o amarelo (cor primária) misturado com o laranja (cor secundária) resul-
tando no amarelo alaranjado. São as misturas obtidas de uma cor primária mais uma cor secundária.  

 

 

ATIVIDADE: 

Utilizando o seu conhecimento sobre as cores, faça um desenho lindo com  classificação das cores 
(só cores primárias ou só cores secundárias ou somente cores terciárias), de acordo com o 
que você aprendeu com o conteúdo acima. Capriche 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  

• 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 sempre de colocar a data e o número da atividade no caderno  

• Não se esqueça da garrafinha de água para beber. 

 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES:( EF12EF01-01/ES) Experimentar, fluir e recriar diferentes brin-
cadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respei-
tando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.  
 

 Para jogar best, são necessários dois tacos, dois alvos e uma bola pequena. Os tacos, também 

chamados de best, são geralmente feito de madeira e são planos ,seu tamanho varia  , tendo apro-

ximadamente entre 70  e 80 cm  de comprimento. Os alvo são constituídos de um triple de madeira 

que é facilmente derrubado com o impacto bola. Popularmente os alvos de madeira são substituídos 

por garrafas de plásticos ou de latas em caso de perda ou desgaste do material. A bola é feita de 

borracha  e tem o tamanho próximo a bola de tênis. Assim como os alvos que podem ser substituí-

dos por objeto do cotidiano , a bola pode ser trocada por uma bola de tênis ou uma bola de meia. 

Não existe equipamento de proteção próprio para este esporte.  

Este jogo é jogado por duas duplas, sendo que uma detém os tacos ( os rebatedores — e a outra a 

bola — os lançadores) . Cada rebatedor fica posicionado perto de um alvo, com o taco sempre 

tocando o chão dentro da base (esta posição é referenciada como "taco no chão"). Os lançadores 

se posicionam fora do espaço entre as bases. Normalmente atrás dos alvos 

 Eles podem entrar nesse espaço entre as bases para pegar a bola, mas os lançamentos são sempre 

efetuados de trás da linha da base do seu próprio campo. 

Desenvolvimento do jogo 

 

. A dupla de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo do lado oposto do campo através do lan-

çamento da bola.  Ao Conseguir, o alvo adversário ,alterna – se os papéis, os lançadores torna – 

se rebatedores, conquistando a oportunidade de pontuar, e os rebatedores torna – se lançadores. 

A dupla de rebatedores procura defender o alvo dos arremessos adversários, podendo rebater a 

bola para trás do alvo, mas longe possível.  Quando a bola é rebatida, um dos arremessadores 

deve pegar a bola e voltar para trás do alvo, continuando o jogo. Durante o tempo em que a dupla 

adversária corre atrás da bola , a dupla de rebatedores pode alternar o lado do, campo batendo os 

tacos no meio da quadra, para marcar o ponto , e encostando o taco na base oposta. Pode se re-

petir o processo até eu o arremessador volte para trás do alvo com a bola. Se os lançadores che-

garem antes dos rebatedores na base, podem tentar atingir o alvo com a bola.  
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ATIVIDADE 

Vamos lá ... Agora é a sua vez de usar a criatividade para confeccionar no jogo BEST/BEISEBOL. 

Desenvolva seu taco, bolinha e sua casinha/alvo com materiais recicláveis /ou acessível. EX jor-

nal , papelão ,fita adesiva, cano, madeira, plástico, garrafa, pet, giz ,pedrinha  que risque no chão , 

etc. 

        Filme, tire foto e utilize para brincar nesse período de pandemia. Mas não esqueça  de levar 

para a escola na volta as aulas  para nossas aulas práticas. 

         Quero ver sua imaginação funcionar 

 
 


