
 

 E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

SEMANA- 30- DE 13/10 A 14/10 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 6º ANO _____ 

PROFESSOR(A): Marilaine L. Martines CARGA HORÁRIA SEMANAL:4aulas  

ENVIAR PARA:   não haverá entrega DATA DE ENTREGA: não haverá entrega 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: VIDA E EVOLUÇÃO 

HABILIDADES:Resgatar brincadeiras relacionadas com equilíbrio e concentração, em 
comemoração ao Dia das Crianças. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Texto explicativo sobre a brincadeira em questão e dicas de 
como realiza-la em  casa. 

ORIENTAÇÕES:. leiam o texto com atenção.  Em seguida se quiser realizar a brincadeira em 
sua casa com irmãos ou amigos, eu recomendo, vocês irão se divertir muito. Não haverá 
entrega de atividade por escrito, no entanto você pode registar estes momentos fazendo 
algumas fotos e mostrando na aula. 

Brincadeira do ovo na colher   

VOCÊ É CAPAZ DE EQUILIBRAR?????? 

QUERO PROVAS !!!!!!!!! 

TIRE FOTOS E MOSTRE NAS PRÓXIMAS AULAS, VAI 
SER DIVERTIDO 

 

A brincadeira do ovo na colher é excelente para testar seu equilíbrio, a sua 
agilidade, a velocidade e a sua concentração. Pode ser realizada em qualquer 



ambiente: em casa, na sala de aula ou ao ar livre. Podemos brincar individual ou 
coletivamente. Quando a brincadeira tem mais de um participante, podemos 
fazer uma competição de quem completa primeiro a brincadeira. 

Qual o objetivo da brincadeira ovo na colher? 

O objetivo da brincadeira é fazer um trajeto, de um ponto a outro( com 
obstáculos pelo caminho) sem deixar o ovo cair. A boca segura a colher sobre a 
qual se equilibra um ovo. Dessa forma, é uma brincadeira  que trabalha o 
equilíbrio, já que a pessoa deve atravessar o percurso sem deixar o ovo cair da 
colher; a coordenação motora, ao ter que passar obstáculos mantendo o ovo na 
colher; a socialização, através da interação entre os diferentes jogadores; a 
atenção, para manter o ovo na colher. 

Como surgiu a corrida do ovo na colher? 

Não sabemos, ao certo, a origem da corrida do ovo na colher. Sabemos que se 
trata de uma brincadeira tradicional, muito difundida nas festas juninas, nas 
brincadeiras, nos parques, no âmbito escolar, em reunião de família ou amigos 
e por ser divertida pode ser direcionada para todas as idades 

Como fazer a brincadeira do ovo na colher? 

Para a brincadeira do ovo na colher, precisamos de um ovo e uma colher. Para 
brincar, é preciso marcar um ponto de saída e outro de chegada. O participante 
deve fazer o trajeto de um ponto a outro( com alguns obstáculos no caminho 
como por exemplo: curvas, subidas entre outros )segurando uma colher na 
boca sobre a qual equilibra um ovo. 

Se quiser evitar sujeiras, pode optar por cozinhar o ovo primeiro. As variantes 
do jogo do ovo na colher são múltiplas. Por exemplo, se houver muitas 
crianças na brincadeira, podemos optar por fazer uma atividade em equipe, 
fazendo uma corrida de revezamento. O maior nível é passar o ovo de uma 
colher para outra sem usar as mãos. 

Se o ovo cai da colher, a pessoa deve voltar ao ponto de largada e 
começar o percurso de novo. 



 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 

E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 30 
13/10/2021 A 14/10/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 6º ANO 

PROFESSOR(A): DANILO HENRIQUES FERREIRA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 14/10/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: BRINCADEIRAS E JOGOS 

HABILIDADE(S): (EF12EF01) EXPERIMENTAR, FRUIR E RECRIAS DIFERENTES BRINCADEIRAS E JOGOS DA CULTURA POPULAR PRESENTES NO 

CONTEXTO COMUNITÁRIO E REGIONAL, RECONHECENDO E RESPEITANDO AS DIFERENÇAS DE DESEMPENHO INDIVIDUAIS DOS COLEGAS. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E VÍDEOS. 

ORIENTAÇÕES: OS ALUNOS DEVERÃO LER O TEXTO E AS ORIENTAÇÕES. APÓS LER, REALIZAR A ATIVIDADE E ENVIAR A FOTO PARA 

SER VISTADO PELO PROFESSOR. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA- FEIRA (13H AS 14H40), TERÇA-FEIRA (7H AS 12H20/13H AS 16H40), QUARTA-FEIRA 

(7H AS 12H20), SEXTA-FEIRA (13H AS 18H20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observe essa obra do 
artista Ivan Cruz 

mailto:emvayego@hotmail.com


 

As brincadeiras ou jogos populares fazem parte da cultura e são criados 
pelas pessoas ao longo do tempo passando de geração para geração. Nestes jogos, 

não existem regras fixas, elas podem ser criadas pelo grupo que está brincando e 

modificadas sempre que necessário. 

O que vocês conseguem ver? 
 

O que estas crianças estão fazendo? 

Reconhece alguma dessas brincadeiras? 

 

 

 

Antigamente não haviam equipamentos eletrônicos como celulares e vídeo games, computadores ou 
até mesmo televisão e a variedade de brinquedos eram muito limitadas. 

As crianças usavam a criatividade para construir seus brinquedos ou criar as próprias brincadeiras. 
 

Já perguntou para seus pais ou avós quais eram as brincadeiras que eles faziam nessa época? 
 
 

ATIVIDADE 
 

Nessa semana da criança, iremos resgatar algumas dessas brincadeiras. Junto com seus pais ou 
familiares, vocês irão realizar alguma dessas brincadeiras populares. Deixarei abaixo uma lista de sugestões 
para a diversão de vocês. 

 
1- Amarelinha 
2- Pipa 
3- Peão 
4- Passa Anel 
5- Peteca 
6- Brincadeira de roda 
7- Cinco Marias 
8- O mestre mandou 
9- Pula corda 
10- Elefantinho colorido 
11- Batata Quente 
12- Escravos de Jó 
13- Pula cela 
14- Bolinha de Gude 
15- Pular Elástico 
16- Bambolê 

 
 

NÃO ESQUEÇAM DE ENVIAR AS FOTOS PARA QUE EU POSSA VISTAR. 
 

Boa Aula 
Prof. Danilo 


