
1 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação  
 

Programa Escola sem muros 
 

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: (6º - EF II) 
 Habilidade: (EF06LP04A) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos. 

 
Vamos estudar um pouco sobre os substantivos e suas classificações? No material do Programa 

Escola sem Muros, você encontra uma tabela com os tipos de substantivos que existem na nossa língua. 
Consulte-o para realizar as atividades.  
 

ATIVIDADES 
 

1. Assinale com (P) as frases em que os substantivos destacados são próprios e com (C) os comuns. 
 
a. (   ) A revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil.  
b. (   ) Precisamos comer peixes. 
c. (   ) Amor de mãe é infinito. 
d. (   ) Inteligência é algo fundamental. 
e. (   ) O livro está sobre a mesa. 
f.  (   ) A pobreza da alma causa pena. 
g. (   ) Sua coragem me impressiona. 
h. (   ) O pobre menino não tinha mãe. 
i.  (   ) Manoel sempre foi um menino estudioso. 
j.  (   ) O Rio de Janeiro continua lindo. 
  
2. Forme substantivos compostos a partir das palavras a seguir. 
 
a) mão 
b) pão 
c) abelha 
d) manga 
e) couve 
f) salário 
g) bomba 
h) banana 
i) peixe 
j) homem 
 
3. Escreva substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a indicação. 

 
a) Nomes de pessoas: 
b) Nomes de cidades: 
c) Nomes de animais: 
d) Nomes de coisas: 
 
4. Considerando suas respostas no exercício 3, quais foram escritos com iniciais maiúsculas? Por quê? 
 
5. Complete as frases. 
 
a) Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes de _____________________brasileiros. 
b) Brasília, Belo Horizonte, Cacoal e Pimenta Bueno são nomes de _____________________. 
c) Mônica, Eduardo, José Ricardo, Maurício e Ana são nomes de_________________________. 
d) Calculadora, celular, relógio, máquina fotográfica, caneta e lápis são nomes de __________________. 
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6. Reescreva, no quadro a seguir, os nomes citados no exercício 5, separando-os conforme sua 
classificação. 
 

7. Reescreva as frases a seguir utilizando substantivos coletivos, como no modelo. Fique atento à 
concordância. 
 

MODELO: 
Os espectadores vaiaram o diretor da peça. 
A plateia vaiou o diretor da peça. 
 

a) Os livros estavam destruídos por cupins. 
b) As fotografias ficaram excelentes. 
c) Os viajantes repousaram na pequena cidade. 
d) Os carros da prefeitura estão em péssimas condições. 
e) Os artistas fizeram uma excelente apresentação. 

 
8. Crie substantivos abstratos a partir das palavras a seguir. Observe o modelo. 
 
MODELO: 
Fraco: fraqueza 
 
a) sutil 
b) belo 
c) leve 
d) certo 
e) puro 
f) mole 
g) sincero 
h) bravo 
i) pobre 
j) rebelde 
 
9. Numere os substantivos, de acordo com a sua classificação. 
 

(1) abstratos 
(2) próprios 
(3) coletivos 
(4) simples ou comum 
(5) compostos 
 
(   ) cata-vento, pé de moleque, girassol. 
(   ) Sara, Cecília, Marcos. 
(   ) verdade, mentira, amizade. 
(   ) elenco, discoteca, flora, fauna. 
(   ) mesa, couve, rádio, avião. 
   
10. Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem.  
 

a) O aluno estudioso consegue bons resultados.  
b) As crianças pequenas estavam alegres. 
c) A menina ficou irritada com o irmão  
d) O homem usava um chapéu grande.  

Substantivos próprios Substantivos comuns 
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e) Maria encontrou um pobre gatinho martirizado  
f) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 
 
11.  Em seu caderno, reescreva as frases da atividade 10, substituindo os adjetivos em destaque por 
locuções adjetivas de mesmo sentido. . 
 
12. Identifique as locuções adjetivas e indique a que substantivo elas se referem,  

 
a) Vi as alunas do sexto ano no pátio.  
b) O muro de tijolos caiu.  
c) Menino simpático, com nariz fino e rosto longo.   
d) A água é sem cheiro, sem sabor e sem cor.  
e) As mulheres estavam à beira de um ataque de nervos.  
  
13. Dependendo da situação, uma mesma palavra pode ter função de ADJETIVO ou de SUBSTANTIVO.  

Observe:  
  

1. Gosto muito de pão francês.  
 

2. O francês está visitando o Brasil.  
 

A palavra destacada na primeira frase dá qualidade ao substantivo pão, então é um ADJETIVO. Já, na 
segunda frase, a palavra destacada nomeia uma pessoa de nacionalidade francesa, então trata-se de um 
SUBSTANTIVO. Assim, escreva nos parênteses se a palavra destacada é ADJETIVO ou SUBSTANTIVO.  
 

a) As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. _______________________ 
Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. _______________________ 

 
b) Uma velha atendeu-me na porta.__________________________  

Uma saia velha foi encontrada na rua. _______________________ 
 

c) As pessoas acharam o homem estranho. _________________________  
Um estranho chegou no bar.________________________________   

 

d) O povo brasileiro é festivo. ______________________________ 
O brasileiro é festivo.____________________________________  

 

 

MATEMÁTICA – 6º ANO 

 

 

 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos 
processos neles envolvidos com e sem o uso de calculadora. 

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 

 

SUBTRAÇÃO – está relacionada à ideia de tirar, completar ou comparar. 

 

Relação fundamental da subtração:  

 

 

 

 

minuendo – subtraendo = diferença ↔ subtraendo + diferença = minuendo 
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Observe:  

9 – 5 = 4                                                                5 + 4 = 9 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: Uma fábrica produziu 1.975 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 415 

peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? 

Para resolver esse problema, devemos fazer 1.975 – 415. 

 

    1 . 9 7 5 

 -       4 1 5 

    1 . 5 6 0 

 

R: Foram produzidas 1.560 peças sem defeitos. 

 

EXERCÍCIOS 

1) Efetue as subtrações a seguir: 

a) 5.812 – 4.815 =      

b) 416 – 209 =      

c) 206 – 48 = 

 

2) Observe a igualdade 7 – 4 = 3 e coloque V ou F: 

a) 7 é o minuendo e 4 o subtraendo (  ) 

b) A operação chama-se diferença (  ) 

c) O número 3 é a diferença (  ) 

 

3) Complete: 

a) Na subtração 10 – 6 = ____, o número 10 é chamado de _____ e o número 6 de _____. 

b) Em 15 – 2 = 13, o número _____ é chamado de minuendo, o número 2 é chamado de _____ e 

o número _____ é chamado de diferença. 

c) Na subtração _____ - 3 = 9, o número 12 é chamado de _____, o número 3 é o _____ e o número 

9 é a _____. 

 

4) Uma loja tinha no caixa R$328,75. Após o dono ir recolher seu tributo semanal o caixa passou a 

ter R$275,96. Quanto o dono da loja retirou do caixa? 

 

5) Um indústria, no final de 1991, tinha 10.635 empregados. No início de 1992 em virtude de uma 

crise econômica dispensou 1.880 funcionários. Com quantos funcionários a indústria ficou? 

 

6) Mariana tinha 153 pombos. Fugiram 56 e depois foram colocados mais 76 no viveiro. Quantos 

pombos ficaram no viveiro? 

 

7) Numa escola havia 436 meninos e 328 meninas. No final do ano, 87 alunos saíram da escola e 

entraram 59 novos alunos. Quantos alunos há na escola? 

 

diferença 

subtraendo 

minuendo 

minuendo 

diferença 

subtraendo 



5 

 

8) Pontue, usando parênteses, de modo que cada expressão apresente dois resultados diferentes: 

Exemplo: 

                                 

                                               15 – 7 + 2         15 – (7 + 2) = 15 – 9 = 6 

                                                                        (15 – 7) + 2 = 8 + 2 = 10 

 

a) 18 – 8 + 3 =             b) 10 – 7 – 3 =            c) 5 – 3 – 2 =  

 

 

MULTIPLICAÇÃO – está relacionada à ideia de adição de parcelas iguais. 

 

Relação fundamental da multiplicação: 

 

 

 

Observe:     2  ·  1 =  2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Comutativa – Em uma multiplicação de dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não 
altera o produto. Exemplos: 
(a) 14 · 25 = 25 · 14. 
(b) 24 · 2 = 2 · 24. 
(c) 20 · 98 = 98 · 20. 
 
Associativa – Em uma multiplicação de três ou mais números naturais quaisquer, podemos associar 
os fatores de modos diferentes. Exemplos: 
(a) 2 · 18 · 5 =    (b) 5 · 18 · 23 = 
  = 2 · 5 · 18 = 10 · 18 = 180                = 5 · 18 · 23 = 5 · 414 = 2.070 
 

 

 
Elemento neutro – O número um é o elemento neutro da multiplicação, pois multiplicado a qualquer 
número natural, independente da ordem, não altera esse número. Exemplos: 
 

Propriedades da 

Multiplicação 

Comutativa 

Associativa 

Elemento neutro 

Distributiva 

fator x fator = produto 

fator 

fator 

produto 
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(a) 1 · 18 = 18 · 1 = 18 
(b) 22 · 1 = 1 · 22 = 22 
(c)       1 · 327 = 327 · 1 = 327  
(d) 25 · 1 = 1 · 25 = 25 
 
Distributiva – Para multiplicar um número natural por uma soma de duas ou mais parcelas, 
multiplicamos o número pelas parcelas e, a seguir, adicionamos os resultados obtidos. (Essa 
propriedade também pode ser aplicada em relação à subtração). Exemplos: 
 
(a) 4 ·  (17 + 32) = (4  ·  17) + (4  ·  32) = 68 + 128 = 196. 
 
 
(b) 5 · ( 8 – 6) = (5  ·  8) – (5  ·  6) = 40 – 30 = 10 
 

 
EXERCÍCIOS 
 
1) Efetue as multiplicações: 
a) 6.390 · 8 =      
b) 5.342 · 9 =      
c) 3.456 · 12 =      
d) 678 · 123 = 
 
2) Complete aplicando a propriedade comutativa: 
a) 3 · 2 = 2 · ___  
b) 8 · ___ = 9 · ___      
c) ___ · ___ = 5 · 6 

 
3) Complete aplicando a propriedade associativa: 
a) 3 · (4 · 8) = (3 · ___) · 8 
b) 1 · (2 · ___) = (1 · ___) · 4 
c) 7 · (2 · 3) = (___ · ___) · ___ 
 
4) Aplique a propriedade distributiva em cada caso: 
a) 8 · (9 + 4) =  
b) 4 · (6 – 2) = 
c) 6 · (7 + 4) =  
d) 3 · (8 – 6) = 
 
5) Com 12 prestações mensais iguais de R$325,00 posso comprar uma moto. Quanto vou pagar 
por essa moto? 
 
6) Em um teatro há 18 fileiras de poltronas. Em cada fileira foram colocadas 26 poltronas. Quantas 
poltronas há nesse teatro? 
 
7) Ana tem 12 bonecas. Júlia tem o dobro de bonecas de Ana, Isabela tem o triplo de bonecas de 
Ana e Laura tem o quádruplo de bonecas de Ana. Quantas bonecas as meninas têm juntas? 
 

HISTÓRIA – 6º ANO 
 

Habilidades: (EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 

periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas). 
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(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que 

originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. 

PARA QUE USAMOS UMA LINHA DO TEMPO? 

Uma linha do tempo tem por objetivo marcar os principais fatos e acontecimentos mostrados em uma 
sequência linear, de acordo com a data dos acontecimentos. As linhas do tempo podem marcar períodos de 
alguns anos ou milhões de anos e ainda marcar a evolução de diversos tipos de acontecimentos. 
Alguns pesquisadores acreditam que os primeiros humanos habitaram, primeiramente, a região do leste 
africano.  Outros acreditam que isso tenha ocorrido na Ásia. Confira as imagens a seguir e tente compará-
las. 

UMA LINHA DO TEMPO TEM: 

Os fatos ou acontecimentos e as datas. 

PRINCIPAL LINHA DO TEMPO PARA A HISTÓRIA: 

Em história se faz o uso de uma linha do tempo que divide a história em épocas específicas que são: 

 Pré-história/ história antiga/ idade média/ idade moderna/ idade cotemporânea 

 

OUTRAS LINHAS DO TEMPO: 

As linhas do tempo podem servir para mostrar a evolução de qualquer objeto e fontes históricas. Portanto, 
a linha do tempo mostra as mudanças de um determinado objeto, personagem ou ação humana! 

EXEMPLO DA LINHA DO TEMPO NOS NOSSOS DIAS: 

A série de filmes da Marvel, lançadas desde do ano de 2008 com o filme Homem de Ferro, é um exemplo 
de um fato histórico que pode ser acompanhado por uma linha do tempo, já que a cada filme que víamos, 
era possível acompanharmos a evolução dos acontecimentos! 

ATIVIDADE... 

“DÁ PRA FAZER UMA LINHA DO TEMPO DA MINHA VIDA?” 

DESENHE UMA LINHA EM SEU CADERNO  E EM SEGUIDA ESCREVA EM UM ORDEM DE TEMPO E 
COLOCANDO O ANO OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA SUA COMO: 

SEU NASCIMENTO; 

QUANDO ENTROU NA ESCOLA; 

O NASCIMENTO DE ALGUÉM; 
A MUDANÇA PARA OUTRO LUGAR , E OUTROS ACONTECIMENTOS ATÉ O ANO ATUAL. 
 

GEOGRAFIA – 6º ANO 
 

HABILIDADE: HCEF06GE01T: Identificar as características das paisagens naturais e humanizadas 

O que é Paisagem?  

No seu dia a dia você convive com diferentes tipos de paisagens. 
A paisagem da sua casa, rua, escola, bairro ou cidade. Observa outras paisagens do Brasil e de outros 
lugares do mundo através dos meios de comunicação, televisão, internet, livros, entre outros. 
Muitos definem paisagem como uma linda cachoeira, praias, florestas montanhas, campos de cultivo etc. 
Para a Geografia, porém, a paisagem não é apenas isso.  
A Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser percebidos e vistos em um 
mesmo local.  
Cada paisagem pode conter elementos naturais (serras, rios, vegetações, mares) ou elementos culturais, 
ou seja, elementos construídos pelos seres humanos (casas, campos de cultivo, prédios, viadutos, rodovias, 
cidades, etc.) 
A paisagem apresenta os chamados elementos invisíveis, aqueles que podem ser percebidos pelos seres 
humanos, como o barulho dos carros, os odores da poluição, o canto dos pássaros, movimento e relações 
entre as pessoas.  
 
Classificação da paisagem de acordo com os elementos que a compõem. 
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Paisagem natural: formada por elementos construídos pela natureza; 
Paisagem cultural ou humanizada: formada por elementos construídos pelos seres humanos. 
 

ATIVIDADES   
 
1- Enumere as descrições de paisagens com:  
(1) Paisagem natural; (2) Paisagem cultural: 
 
(  ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade; 
(  ) Reserva ambiental em área rural; 
(  ) Hotel fazenda reservado para o turismo; 
(  ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem; 
(  ) A rua de uma cidade industrializada; 
(  ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais 
 

 

2) Observe a imagem abaixo e responda: 

       1              2 

       3                4 

 

a) Indique a paisagem com maior presença de elementos naturais: ______________________________.  
 
b) Qual paisagem pode ser considerada uma paisagem cultural?  _______________________________.  
 
c) Em que paisagem se percebe mais elementos naturais do que culturais? _______________________.  
 

d) Quais paisagens apresentam um elemento histórico na paisagem? ____________________________. 

 
4) Elabore um desenho e anote as principais características de: 
 a) uma paisagem natural;  
 b) uma paisagem cultural. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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CIÊNCIAS – 6º ANO 

 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna 
à atmosfera) e suas principais características. 
(EF06CI12A) Identificar diferentes tipos de rocha relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos.                                                  

 
Atividades 

1 - Ligue os quadros de forma a relacionar corretamente os três tipos de rochas e suas características 
principais: 

 
2 - Quem nunca tropeçou em uma pedra? Essa palavra – pedra – é utilizada frequentemente no nosso dia-
a-dia, mas com esse sentido, não tem valor para a Ciência. No entanto, algumas pedras, podem ser 
fragmentos de rochas. Responda, então: 
a) O que é Rocha? 
b) Quais são os três tipos de rocha, quanto à origem? 
3) Todo o planeta Terra é envolvido por uma camada de ar. Essa camada gasosa que envolve a Terra é 
chamada: 
 
a) hidrosfera.   b) atmosfera.   c) biosfera.   d) litosfera. 
 
 

4 - Observe a imagem abaixo: 

 

Os fósseis, a exemplo da imagem acima, são restos ou 
vestígios de plantas, animais, bactérias e outros seres que 
viveram há milhares e até milhões de anos. Para que ocorra a 
fossilização, certas condições são necessárias para impedir a 
destruição dos restos do organismo após a morte. 
Marque a alternativa que representa o tipo de rocha que permite 
a fossilização.  
 
 

 
 
a) As ígneas, porque são formadas no interior da crosta terrestre e, assim, são capazes de encobrir os 
animais mortos. 
a) As sedimentares, pois o transporte de sedimentos permite o soterramento dos restos orgânicos, iniciando 

assim o processo de fossilização. 

b) As metamórficas, pois são originadas com a transformação de rochas magmáticas ou sedimentares a 

partir de altas temperaturas e pressão que mantêm os fósseis intactos. 
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c) As magmáticas extrusivas, pois a lava é maleável para se adaptar aos restos dos seres formando os 

fósseis. 

d) As arenosas, pois a areia possibilita ausência de ar, o que condiciona o ambiente ideal para geração de 

fóssil. 

5 - Conforme explicações do Serviço Geológico do Brasil, CPRM: as rochas que estão aflorando na crosta 
terrestre, sejam de que tipo for, sofrem constantemente desagregação e decomposição, seguidas de 
transporte dos fragmentos assim produzidos. Esses fragmentos, chamados sedimentos, são depositados 
em outros locais, onde, com a passar de muito tempo, poderão dar origem a novas rochas, do tipo 
sedimentar. O intemperismo e a erosão são as fases iniciais desse grande processo geológico. 
Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/Canal-Escola/O-Intemperismo-e-a-Erosao-1313.html>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

 

Chamamos de intemperismo as transformações e os desgastes das rochas ao longo do tempo. Ele ocorre 
sempre e molda o relevo do planeta Terra. 

Abaixo seguem afirmativas relacionadas ao intemperismo e à erosão: 

I. As transformações e os desgastes das rochas só podem ser causados pelo intemperismo físico. 

II. A erosão é bem diferente do intemperismo, sendo que os dois termos não estão relacionados. 

III. O relevo da Terra é moldado tanto pelo processo do intemperismo quanto pela erosão. 

IV. O intemperismo físico é responsável pela fragmentação e rachadura das rochas 

Marque a alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras.  
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) II e III. 
e) Somente a IV. 

6 - (UNIFEI) A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de 
massas de ar, ocorre na: 

a) estratosfera. 

b) troposfera. 

c) mesosfera. 

d) termosfera. 

e) exosfera. 

 

 

INGLÊS – 6º ANO 
 

 
 HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero discursivo em Língua Inglesa, com 
base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.  
(HCEF06LI25T) Produzir textos escritos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, 
blogues, agendas, fotolegendas, capa de revista, ficha de autoidentificação, entre outros), sobre si mesmo, 
sua família, seus amigos, gostos, preferências em sua vida e contexto escolar.  

 
1- Leia os textos: 
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2. Complete os espaços com Jane, Jack, Diego e Nick: 
 
 

 
 

 

ARTE – 6º ANO 
 

(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura , lambe lambe e animação nas artes 
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas 
e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 

 
Oswaldo Goeldi (1895-1961) 

Gravador, desenhista, ilustrador, professor. 
Filho do cientista suíço Emílio Augusto Goeldi. 

Com apenas 1 ano de idade, muda-se com a família para Belém do Pará, onde vivem até 1905, quando se 
transferem para Berna, Suíça. Aos 20 anos ingressa no curso de engenharia da Escola Politécnica, em 
Zurique, mas não o conclui. Em 1917, matricula-se na Escola de Artes e Ofícios, em Genebra, porém 
abandona o curso por julgá-lo demasiado acadêmico. Em 1923, conhece Ricardo Bampi, que o inicia na 
xilogravura. Na década de 1930, lança o álbum 10 Gravuras em Madeira de Oswaldo Goeldi, faz desenhos 
e gravuras para periódicos e livros como Cobra Norato, de Raul Bopp (1898 -1984), publicado em 1937, 
com suas primeiras xilogravuras coloridas.  
Em 1952, inicia a carreira de professor, na Escolinha de Arte do Brasil, e, em 1955, torna-se professor da  
Escola Nacional de Belas Artes (ENBA-RJ), onde abre uma oficina de xilogravura. Em 1995, o Centro 
Cultural Banco do Brasil realiza exposição comemorativa ao centenário do seu nascimento, no Rio de 
Janeiro. 
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“Chuva” (1957) xilogravura de Oswaldo Goeldi 

Vamos fazer um exercício de apreciação da obra “Chuva”? 
1. Observe atentamente a obra e faça uma lista de substantivos com tudo o que você vê na xilogravura. 
Lembrando que substantivos são palavras que dão nome a seres, coisas, espaços, sentimentos. 

2.Usando as palavras que você listou, tente montar cinco frases que descrevam o que você no quadro.  

3. A partir dessa descrição feita com cinco frases, crie uma história inspirada no que você viu no quadro. 

4. Crie uma ilustração para a sua história. Não esqueça de dar um nome à sua obra e compartilhar com 
seu professor ou professora e com seus colegas, pelos meios de comunicação da sua escola.  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ANO 

 

(HCEF06EF01T) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos. 
 

 
Nas aulas de Educação Física trabalhamos vários temas sobre a Cultura Corporal de Movimento. Entre eles, 
os jogos eletrônicos. Usamos os jogos eletrônicos como mais uma ferramenta para a prática de atividade 
física.O que leva uma pessoa a brincar com jogos eletrônicos? 
Os jogos eletrônicos podem ser utilizados para diferentes finalidades. Além da diversão, há jogadores que 
buscam condicionamento físico,  coordenação motora,  socialização, passatempo,  uma atividade para aliviar 
o estresse e até mesmo uma oportunidade de estudar e aprender. Por outro lado os exageros podem 
provocar malefícios, como o sedentarismo e o isolamento social, bem como outras consequências para a 
saúde. 
Os jogos apresentam um grande potencial para construir os conhecimentos, a partir do estímulo, da 
ludicidade, da interatividade, da reflexão sobre os erros cometidos, além de permitir o desenvolvimento da 
capacidade dos alunos em relação à leitura de novas tecnologias. Não é a toa que muitas matérias utilizam 
desse  recurso nas aulas com o propósito de contribuir com a aprendizagem dos alunos. 
Nas aulas de educação física não podia ser diferente, tentamos trazer para o real o que os jogos virtuais 
propõem. Que tal trazer para a realidade dois jogos virtuais para jogar em casa? 
Vamos fazer o jogo do Come-come ou Pac-man! 
Materiais: 
Fita crepe ou outra tipo de fita que grude no chão. 
Com a fita você irá formar um caminho como este, tem que ter duas entradas, uma para o come-come entrar 
e outra para você. 
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Regras:  
Você só pode andar em cima da fita, um pode ser o come-come e o outro foge, fica igual ao pega-pega. 
Depois vocês podem trocar de lugar. 
 

 
 


