
 
  
 
 
 
 
 
 

  

Escola Municipal Yoshihiko Narita 

Nome do aluno: Semana:   28 

Professor:     Wilson  Quarta-Feira Turmas:   5° Ano 

Componente Curricular:  
                                            2 aulas de Educação Física 

Entrega: 
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Conteúdos/Atividade:       JOGO   DO   QUARTETO 

Assista o vídeo:      https://youtu.be/IJ4Q3GMik_8 
 
 
 
 

Aula Prática (Roteiro da atividade conforme vídeo)  
 
 

 
 

 
Quarteto é um jogo de tabuleiro muito simples similar ao jogo da velha, seu tabuleiro é composto 
por 16 casas e 8 peças, 4 peças para cada jogador.  
Objetivo do jogo é formar um quarteto sendo tanto na horizontal, vertical ou diagonal  

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO  
● 1 tabuleiro  
● 4 peças de duas cores diferentes (no total serão 8 peças que podem ser tampinhas, botões ou alguma outra ideia que os 

jogadores combinarem).  
OBJETIVO:  Fazer uma linha reta com qualquer uma das cores usando as 4 fichas. A linha pode ser horizontal, vertical ou 

diagonal. 
 PREPARAÇÃO DO JOGO:  
Primeiro construam o tabuleiro. Para isso, pegue uma folha sulfite e faça uma tabela com 16 espaços (4 X 4)  
COMO JOGAR  

● O primeiro jogador pode mover qualquer peça do tabuleiro. Ele pode mexer a peça em linha reta (horizontal ou vertical), 
mas não pode mexê-la na diagonal. 

 ● Depois é a vez do outro jogador fazer o mesmo. Como nesse jogo todas as peças são dos dois jogadores, ele também pode 
escolher qualquer uma para mexer (não se importando com a cor).  

● Os jogadores devem ir se alternando para escolher quais peças querem mexer. 
● Ganha o jogador que fizer a linha (horizontal, vertical ou diagonal) com 4 peças da mesma cor.  

 
 
 

Aula Teórica 
  
 

A –   Qual o nome da atividade ? 
 

(  ) Jogo  de  Dama        (  ) Jogo de  Trilha     (  ) Jogo da Velha     ( ) Jogo do Quarteto 

 

B –  Quantas Tampinhas você utilizou de cada cor ?  
 

(  ) 06 tampinhas        (  ) 04 tampinhas    (  )  08 tampinhas     (  ) 10 tampinhas 
 
C -  Quantas linhas horizontais  ou  verticais tem no tabuleiro do QUARTETO ?  

(  ) 05 Linhas           (  ) 08 Linhas    (  )  04 Linhas       (  ) 10 Linhas 

https://youtu.be/IJ4Q3GMik_8


ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA

Nome do aluno: Semana 28
Professor: Wesley Data: 27/09/2021 Turma: 5º anos

Componente Curricular: Arte Entrega: 01/10/2021

AVALIAÇÃO DE ARTES.

Leia com atenção as questões abaixo e responda:

1. Quais são as formas geométricas básicas? Desenhe elas no caderno ou
no espaço abaixo.

2. Quais são as cores primárias?

___________________    ___________________    ___________________

● E porque elas são chamadas assim?

_______________________________________________________________



3. Cite algumas formas de expressão artística (formas de fazer arte) que
você conhece.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


