
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6º ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular, 

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF06EF25) Vivenciar e criar diferentes jogos populares nacionais e mundiais, de características 
cooperativas e competitivas, apropriando-se de valores e regras, problematizando suas interfaces 
com as relações sociais. 

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprenderem um 

pouco mais. 

Você sabia, quando cooperamos uns com os outros podemos construir uma cultura de 

parceria em que todas as pessoas participam não com o intuito de ganhar e tirar proveitos, mas sim 

com a intenção de promover o bem de todos e todas para atingir um objetivo em comum? Vamos 

praticar então mais um pouco de cooperação?? 

 

 

Fonte: https://universoracionalista.org/novo-modelo-evolutivo-revela-como-a-cooperacao-evolui/, acesso em: 19/06/2020 

 

ATIVIDADE 1 - Lembram da atividade passada de colocar a caneta na garrafa cooperando com um ou 

mais colegas? Pois bem, vamos utilizar a mesma ideia da caneta amarrada com os fios, mas agora 

para fazer uma atividade um pouco mais elaborada. Vamos fazer um desenho utilizando essa forma 

de cooperação; desafiador, não é mesmo? O desafio dessa atividade consiste em conseguirmos fazer 

um desenho simples, ou até mesmo escrever uma frase, e para facilitar trocaremos a caneta por uma 

canetinha ou um pincel atômico; definam o que irão fazer, se é um desenho ou uma frase e a partir 

https://universoracionalista.org/novo-modelo-evolutivo-revela-como-a-cooperacao-evolui/


  

 

 

daí coloque a folha de papel no centro, estique as linhas para que a canetinha fique de pé, e mãos à 

obra.  

 

ATIVIDADE 2 - Já que estamos no sentido de desenhar, vamos fazer agora um desenho coletivo. Para 

essa atividade vamos pegar uma folha de papel cada um/uma, e nela colocar nossa assinatura em um 

canto e desenhar a letra “U”. Nessa letra “U” vamos desenhar coletivamente um rosto, onde cada 

um/uma fará uma parte do desenho. Depois que fizer a letra, você vai passar a sua folha para o colega 

ao lado e ele ou ela desenhará um olho, e vai novamente passar a folha para frente, e o outro colega 

desenhará uma boca, e assim sucessivamente até que o desenho se conclua. Ao final vamos observar 

como ficou a nossa obra coletiva. 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE - Que tal passar adiante essas ideias para outros colegas fora da escola? 

Vamos compartilhar? 

 

 

Até a próxima atividade! 

 

 


