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A concepção de jogo está integrada
tanto ao objeto (brinquedo) quanto à

brincadeira. É uma atividade mais
estruturada e estabelecida por um
princípio de regras mais explícitas.

Exemplos clássicos seriam: Jogo de
Mímica, de Cartas, de Tabuleiro, de

Construção, de Faz-de-Conta etc.
Uma particularidade importante do

jogo é o seu emprego tanto por
crianças quanto por adultos, enquanto

que o brinquedo tem uma agregação
mais exclusiva com o universo infantil.

BRINCADEIRAS  

Fonte:
https://img.quizur.com/f/img5ec294c7cd7412.73687819.jpg?

lastEdited=1589810404

e
Jogos

A brincadeira é uma atividade
que pode ser tanto coletiva
quanto individual. Na
brincadeira a existência das
regras não limita a ação
lúdica, a criança pode
modificá-la, ausentar-se
quando desejar, incluir novos
membros, adotar as próprias
regras, por fim, existe maior
liberdade de ação para as
crianças. 



- Sempre terá regras
pré-estabelecidas,

apesar de adaptáveis,
dependendo do intuito da

atividade.

- São mais livres;
- Podem ou não ter regras; 

- As brincadeiras sem
regras são individuais;

 - O grupo, só por existir,
sugere regras.

As brincadeiras e jogos são
passadas de geração em geração,
faça sua parte, não deixe que no

futuro elas sejam esquecidas.
Continue a brincar e jogar e

passe adiante 

Crédito: Getty Images   

• Brincadeiras• Brincadeiras • Jogos• Jogos



Resumindo: 
Toda atividade recreativa,

qualquer que seja,  sempre será
uma brincadeira ou um jogo.

Envie-nos a sua resposta pelo email
edfisicah2@gmail.com 
ou no fórum do Moodle

 https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?
id=2055&section=20

http://gmail.com/
http://gmail.com/
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2055&section=20




Assista à animação “Happiness” ("Felicidade"),
de Steve Cutts: 

ATIVIDADE 1

b) Tendo em vista que o título da animação é
“Happinness” ("Felicidade"), qual a mensagem
você acha que o autor quis transmitir?

a) O que mais chamou a sua atenção nesta
animação?

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk

c) Se você tivesse que escolher outro título
para a animação, qual seria?

d) Quais os “nó(s)” das cidades você consegue
identificar na animação? 

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk


Atividade 2Atividade 2



Por 76 anos, pesquisadores da Universidade de Harvard,Por 76 anos, pesquisadores da Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos, têm procurado uma resposta. Onos Estados Unidos, têm procurado uma resposta. O
Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto (Study of AdultEstudo sobre o Desenvolvimento Adulto (Study of Adult
Development, no original em inglês) começou em 1938,Development, no original em inglês) começou em 1938,
analisando 700 rapazes - entre estudantes da renomadaanalisando 700 rapazes - entre estudantes da renomada
universidade e moradores de bairros pobres de Boston.universidade e moradores de bairros pobres de Boston.
A pesquisa acompanhou esses jovens durante toda a vida,A pesquisa acompanhou esses jovens durante toda a vida,
monitorando seu monitorando seu estado mental, físico e emocional.estado mental, físico e emocional.
O estudo continua agora com O estudo continua agora com mais de mil homens emais de mil homens e
mulheres,mulheres, filhos dos participantes originais. filhos dos participantes originais.



"Uma relação de qualidade é uma relação"Uma relação de qualidade é uma relação
em que você se sente seguro, em que em que você se sente seguro, em que vocêvocê
pode ser você mesmo.pode ser você mesmo. Claro que nenhum Claro que nenhum
relacionamento é perfeito, mas essas sãorelacionamento é perfeito, mas essas são
qualidades que qualidades que fazem com que a gentefazem com que a gente
floresçafloresça".".

(https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-38075589)(https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-38075589)

O que descobrimos é que, no casoO que descobrimos é que, no caso
das pessoas das pessoas mais satisfeitas emmais satisfeitas em
seus relacionamentos, maisseus relacionamentos, mais
conectadas ao outro, seu corpo econectadas ao outro, seu corpo e
cérebro permanecem saudáveiscérebro permanecem saudáveis por por
mais tempo", afirma o psiquiatramais tempo", afirma o psiquiatra
americano Robert Waldinger, atualamericano Robert Waldinger, atual
diretor da pesquisa.diretor da pesquisa.

  
"O que torna uma vida boa? Lições do estudo mais longo sobre a felicidade (13 min)""O que torna uma vida boa? Lições do estudo mais longo sobre a felicidade (13 min)"

 https://www.youtube.com/watch?
v=fbVuNbpatBo&feature=youtu.be

Caso se interesse pelo assunto, esse é o link para a palestra legendada de Robert
Waldinger, o atual diretor dessa pesquisa, no TED (sigla em inglês para Tecnologia,
Entretenimento, Design) :

https://www.youtube.com/watch?v=fbVuNbpatBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fbVuNbpatBo&feature=youtu.be


O trecho a seguir foi escrito por
David Kopenawa, xamã e

destacada liderança indígena dos
Yanomami. Ele deixou que

fossem registradas em “pele de
papel”, como ele se refere às

folhas de um livro, seu manifesto
para ser lido por nós e lembrado
pelas gerações futuras. Em um

dos trechos ele diz:

“[Os brancos] Conseguiram construir casas de pedra cada“[Os brancos] Conseguiram construir casas de pedra cada
vez mais sólidas. Ficaram satisfeitos com elas e entãovez mais sólidas. Ficaram satisfeitos com elas e então

tiveram a ideia de desenhar a terra em torno de cada umativeram a ideia de desenhar a terra em torno de cada uma
delas. Então descobriram a beleza das mercadorias edelas. Então descobriram a beleza das mercadorias e

puseram-se a fabricá-las sem parar. Aí elas aumentarampuseram-se a fabricá-las sem parar. Aí elas aumentaram
tanto que tiveram de construir novas habitações paratanto que tiveram de construir novas habitações para
guardá-las e distribuí-las. Edificaram-nas também paraguardá-las e distribuí-las. Edificaram-nas também para

acumular e esconder o alimento de suas roças. Quandoacumular e esconder o alimento de suas roças. Quando
essas casas de pedra proliferaram, ligaram umas às outrasessas casas de pedra proliferaram, ligaram umas às outras
com caminhos emaranhados e deram a tudo isso o nomecom caminhos emaranhados e deram a tudo isso o nome

de de ““cidadecidade””. Foi assim que a floresta desapareceu aos. Foi assim que a floresta desapareceu aos
poucos de sua terra, com os animais que nela moravam.”poucos de sua terra, com os animais que nela moravam.”

Kopenawa, Davi; Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um
xamã Yanomami. São Paulo:Companhia das Letras, 2015. (p.404)





 Quais os três principais nó(s) urbanos
que você identifica na cidade do Rio de
Janeiro? E no seu bairro? 

 

https://open.spotify.com/episode/1
OjXY5drVzWbHRIAmBcEMO?

si=RwokZmbtQOSuV5K4lq-7dA

https://open.spotify.com/episode/1OjXY5drVzWbHRIAmBcEMO?si=RwokZmbtQOSuV5K4lq-7dA


" Com o apoio da família, e a
chegada da cultura Hip Hop
no Brasil nos anos 80,
OSGEMEOS encontraram uma
conexão direta com seu
universo mágico e dinâmico e
um modo de se comunicar
com o público. Exploravam
com dedicação e cuidado as
diversas técnicas de pintura,
desenho e escultura, e
tinham as ruas como seu
lugar de estudo.

As imagens que ilustram esta e outras páginas
deste material são grafites realizados pelos irmãos

gêmeos Gustavo e Otávio, artistas paulistas
conhecidos como "OSGEMEOS". Leia um trechinho

sobre eles:   

 "Quando crianças, nas ruas do tradicional bairro do
Cambuci (SP), desenvolveram um modo distinto de
brincar e se comunicar através da arte.



Se você fosse deixar
registrado um grafite para
se comunicar com a cidade,

que imagem seria essa? 
 Faça um desenho ou

montagem de imagens que
expresse seu imaginário. Se

inspire nos OSGEMEOS:
embarque na imaginação e

nas cores!

"Para entender a obra
de OSGEMEOS é

necessário deixar que a
razão dê lugar ao

imaginário – atravessar
portas, se permitir

perceber as sutilezas e
embarcar numa

experiência que excede
a visual. Sentir, antes,
para entender depois."



Barra da Tijuca

Jacarepaguá

Guaratiba

Santa Cruz

Campo Grande
Bangu

Pavuna

Zona Zul

Tijuca

CentroMéier

Madureira

Penha

Ilha do Governador

Ramos
Inhaúma

Atividade 6Atividade 6 O mapa abaixo apresenta a cidade do
Rio de Janeiro segundo as "regiões de

planejamento", que agregam
determinados bairros para o

planejamento urbano. As cores indicam
a renda por domicílio (veja a legenda).

c) Observando o rendimento segundo os diferentes bairros
do Rio, você acredita que os personagens da animação de
Steve Cutts ("Felicidade")  representam a condição de vida

de toda a população da cidade? Explique. 

Renda domiciliar per capita
(por pessoa), em reais:

a) Vocês viram no vídeo de
geografia o conceito de
segregação socioespacial.
Qual relação entre  o mapa
abaixo e o que você
aprendeu?

b) Quais as regiões com maior
renda domiciliar por pessoa?



O mapa acima mostra o percentual de pessoas
maiores de 18 anos com ensino médio completo

nos municípios do estado do Rio de Janeiro.

Agora, vamos comparar a cidade do Rio de Janeiro com osAgora, vamos comparar a cidade do Rio de Janeiro com os
outros municípios do estado do Rio, em termos deoutros municípios do estado do Rio, em termos de

escolaridade:escolaridade:

a) Quais os 
 cinco

municípios
com os

melhores
indicadores?

b) Quais os
cinco

municípios
com piores

indicadores?

Atividade 7Atividade 7

c) Qual sua
opinião

sobre esses
dados?



S A B E M O S  Q U E  A  M A T E M Á T I C A  S E  M O S T R A  C O M O
U M  N Ó  P A R A  A L G U M A S  P E S S O A S .  E  P A R A  V O C Ê ?
C O N T E - N O S  A T R A V É S  D O  Q U E S T I O N Á R I O  A B A I X O

https://forms.gle/JQYaFgFxiYGyiy7i7

C O M O  É  E S S A
R E L A Ç Ã O ?

V O C Ê  E  A  M A T E M Á T I C A ,

A T I V I D A D E  8

https://forms.gle/JQYaFgFxiYGyiy7i7


VEJA UM EXEMPLO
CLÁSSICO

VOCÊ SABIA QUE NÓS,  PROFESSORES,  TAMBÉM

TEMOS OS NOSSOS NÓS,  QUANDO SE TRATA DE

ENSINO E APRENDIZAGEM?

ALGUMAS COISAS SÃO DIFÍCEIS DE SEREM

ENSINADAS.  NÓS SABEMOS DISSO E ESPERAMOS

APRENDER JUNTO COM VOCÊ A SUPERAÇÃO DESSES

DESAFIOS.

A T I V I D A D E
            9



"FRAÇÃO,
NÚMERO DECIMAL
FINITO E
PORCENTAGEM
É TUDO
A MESMA
COISA!" (  ) CONCORDO

(  ) DISCORDO
JUSTIFIQUE.



PARA VOCÊ CONSTRUIR A
RESPOSTA DESSA PERGUNTA ,

É NECESSÁRIO RELEMBRAR
OS NOMES DAS ORDENS DE

UM NÚMERO .

ATIVIDADE 10



Curiosid
ade

HÁ DIVERSOS PAÍSES QUE UTILIZAM O
PONTO COMO O SEPARADOR DECIMAL E

A VÍRGULA COMO
SEPARADOR DE MILHAR.

HTTPS://BLOG.AMBRA.EDUCATION/C
OMO-SEPARAR-CENTAVOS-EM-REAIS-

E-EM-DOLARES/

NO LINK ACIMA VOCÊ
ENCONTRARÁ UM POUCO DA HISTÓRIA

E OUTRAS INFORMAÇÕES BEM
INTERESSANTES SOBRE

PONTOS E VÍRGULAS EM NÚMEROS.



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Separador_decimal



A PRIMEIRA IMAGEM PODE
NOS AUXILIAR A LER OS

NÚMEROS DECIMAIS . VEJAM
OS EXEMPLOS :

a)   0,7  é lido como sete décimos
0,70 como setenta centésimos 
0,700 como setecentos milésimos

 

b)   0,75  setenta e cinco centésimos 
0,750 setecentos e cinquenta milésimos

 

c)   0,758 como setecentos e cinquenta e oito milésimos
 

d)   2,56 como dois inteiros e cinquenta e seis centésimos
ou duzentos e cinquenta e seis centésimos

 

e)   32,7 como trezentos e vinte e sete décimos

Obs.: Repare que esses números não estão fazendo referência à moeda,
volume, área, distância, nem nada. Estão sendo lidos de modo
descontextualizado.

Obs.: Reparou que nos exemplos acima a ordem do primeiro algarismo da
direita foi quem definiu como o número será lido?

Esses três números
são iguais.

São iguais.



AGORA É A SUA VEZ . NESTA
ATIVIDADE 10 VOCÊ DEVE
COMPLETAR AS LACUNAS

ABAIXO .

a)      0,25 é lido como

Vinte e cinco ________________.
 

b)   0,4  como

Quatro ________________ ou

Quarenta ________________.

c)   1,2   como

Um inteiro e ________________ ou

Doze ________________ ou

________________ centésimos.



NA ATIVIDADE ANTERIOR
VOCÊ ESTUDOU A FORMA

COMO OS NÚMEROS
DECIMAIS PODEM SER

LIDOS . AGORA VOCÊ
TRABALHARÁ COM AS

FRAÇÕES .

ATIVIDADE 11



OBSERVE QUE AS FRAÇÕES
COM DENOMINADORES

MÚLTIPLOS DE DEZ (DEZ ,
CEM , MIL , . . .) PODEM SER
LIDAS DA MESMA FORMA

QUE OS NÚMEROS DECIMAIS
FINITOS



AGORA É A SUA VEZ . NESTA
ATIVIDADE 11 VOCÊ DEVE

COMPLETAR A TABELA
ABAIXO .



ATIVIDADE 12

SE VOCÊ CHEGOU ATÉ
AQUI, ENTÃO
PROVAVELMENTE VOCÊ
JÁ ENTENDEU QUE 

SÃO FORMAS DIFERENTES
DE REPRESENTAR UM
MESMO NÚMERO.

NÚMEROS
DECIMAIS FINITOS
E
FRAÇÕES



E as
porcenta
gens, o
que têm
a ver
com isso?



A
porcentagem
é apenas
uma outra
forma de
representar
uma fração
de
denominador
100



VOCÊ
SABIA
DISSO?
(  ) SIM
(  ) NÃO



ATIVIDADE 13

COMPLETE A TABELA
ABAIXO.



Felicidade
no Brasil

O achado é da pesquisa Global
Hapiness 2020, do Instituto Ipsos. Na
edição deste ano, 63% dos brasileiros
se disseram felizes. O número oscilou
positivamente, dentro da margem de
erro, em relação ao ano passado. Em
2019, 61% dos brasileiros disseram
estar felizes. Pesquisa mostra que,
com a pandemia de coronavírus,
brasileiro parece ter passado a dar
mais importância às relações
interpessoais. Menos pessoas
mencionaram como fonte de
felicidade a situação da economia
(-9%) e a própria situação financeira
(-2%) Em compensação, mais
brasileiros citaram a relação com o

cônjuge ou namorado (+5%) e com os
amigos (+4%).Também ganharam
importância as doações aos
necessitados ou o trabalho voluntário
(+6%) e até o fato de ter sido
perdoado por alguma falta contra
outra pessoa (+6%).Este ano, a
pesquisa da Ipsos foi aplicada em 27
países, entre os dias 24 de julho e 7
de agosto. Foram ouvidas 19.516
pessoas, usando uma plataforma
online desenvolvida pela empresa.
No Brasil, foram ouvidos 1.000
moradores, e a margem de erro nos
dados relativos ao país foi estimada
em 3,5 pontos percentuais, para mais
ou para menos.

Apesar de tudo, a pandemia do novo coronavírus
não conseguiu derrubar o humor do brasileiro.

S A Ú D E  M E N T A L

a) No atual ano, segundo o
texto, qual porcentagem da
população brasileira se diz
feliz , segundo a pesquisa?

b) Agora que você sabe que
uma porcentagem pode ser

representada através de
uma fração, explique o

procedimento que você
realizaria para encontrar a
quantidade de brasileiros

que estariam felizes,
segundo a pesquisa,

utilizando frações.

RESPONDA PRA
GENTE:

ATIVIDADE 14

HTTPS://WWW.BBC.COM/PORTUGUESE/BRASIL-54444337

População do
Brasil passa
de 211,7
milhões de
habitantes,
estima IBGE

HTTPS://AGENCIABRASIL.EBC.COM.B
R/GERAL/NOTICIA/2020-

08/POPULACAO-DO-BRASIL-PASSA-
DE-2117-MILHOES-DE-HABITANTES-

ESTIMA-IBGE

PUBLICADA EM 27/08/2020



EM 2019, MIL PESSOAS

RESPONDERAM A UMA PESQUISA

SOBRE A FONTE DE SUA

FELICIDADE. VEJA O RESULTADO:

SE APENAS CEM PESSOAS TIVESSEM RESPONDIDO A PESQUISA,

QUANTAS TERIAM MENCIONADO:

SABENDO QUE MIL PESSOAS RESPONDERAM A PESQUISA,  QUANTAS

MENCIONARAM:

a) a saúde e o bem
estar físico?

b) ter um emprego
que faça sentido?

c) os itens
mencionados no
terceiro lugar?

d) a saúde e o bem
estar físico?

e) ter um emprego
que faça sentido?

f) os itens
mencionados no
terceiro lugar?

HTTPS://WWW.BBC.COM/PORTUGUESE/GERAL-49666519

2 º  L UGAR

Ter  um  emprego  que

faça  sent ido

1 º  L UGAR

Saúde  e  bem  es ta r

f í s i co

3 º  L UGAR

Sent i r - se  com  o  cont ro le  da

v ida ,  cond ição  de  v ida ,  te r

ma i s  dinhe i ro  e  bem -es ta r

re l ig ioso  ou  esp i r i tua l

65% 62% 57%

ATIVIDADE 15



10
a)     Vinte e cinco centésimos
b)     Quatro décimos ou quarenta centésimos
c)      Um inteiro e dois décimos ou Doze
décimos ou cento e vinte centésimos

CONFIRA SUAS
RESPOSTAS (NÃO

PRECISA ENVIÁ-LAS)

11
0,50 Cinquenta centésimos 50/100
0,34 Trinta e quatro centésimos 34/100
3,48 Trezentos e quarenta e oito centésimos  348/100
21,49 Dois mil, cento e quarenta e nove centésimos
2149/100

13
a) 36/100      0,36     36%
b) 25/100      0,25     25%
c) 86/100      0,86     86%

14
a) 63%
b) Bastaria calcular
63/100 de 211,7
milhões, ou seja,
(63/100) x 211 700 000.

15
a) 65
b) 62
c) 57
d) 650
e) 620
f) 570

SE VOCÊ POSSUI ALGUMA DÚVIDA,
ENVIE UM EMAIL PARA

PROJETONOSDACIDADE@GMAIL.COM
COM O TÍTULO

DÚVIDA DE MATEMÁTICA



f i q u e  b e m

s e  a m e

s e  c u i d e

s e j a  f e l iz


