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Conhecimento e Diversão 

Atividade 16 

Você sabia que a peteca é um 
brinquedo brasileiro? A peteca foi 
inventada pelos povos indígenas, e 
logo acabou se espalhando pelo 
mundo todo. A palavra peteca é de 
origem tupi e significa “bater com a 
mão”. 
Além de uma divertida brincadeira 
infantil, hoje em dia jogar peteca é 
considerado um esporte praticado 
também por adultos.  

PETECA 



O povo indígena Guarani faz dois tipos de peteca: 
o mangá, feito de palha de milho e penas,  e o yó, 
feito com sabugo de milho partido ao meio e duas 
penas de galinha colocadas no meio do sabugo 
que funcionam como hélices e fazem o brinquedo 
girar como um helicóptero, e vence quem a jogar 
mais longe.  
Para os Xavantes o nome da peteca é tobdaé e a 
jogam numa brincadeira que lembra aquela que 
chamamos de queimada. 
No restante do mundo a Peteca é conhecida como 
indiaca. Em agosto de 2001 foi realizado, na 
Estônia, o primeiro campeonato mundial de 
peteca. 



As imagens, a seguir, são pinturas do artista Heitor dos Prazeres. Heitor 
nasceu no Rio de Janeiro em 1898, foi cantor, compositor e pintor. Ele 
gostava de retratar a vida nas comunidades cariocas, principalmente em 
cenas de locais onde as crianças brincavam de soltar pipas, de pular corda e 
de jogar petecas.   



Após olhar bem para as obras do artista 
Heitor, conte para nós: 
 
• O que está acontecendo nas obras? 
• Como os personagens estão? 
• Você acha que eles estão alegres ou 

tristes? Por quê? 



Observe alguns exemplares de Petecas feitos por  
diferentes comunidades indígenas: 



A estrutura da peteca é simples, algo 
“fofo” na parte de baixo, para que você 
e outras pessoas possam bater a mão e 
jogá-la e algo leve na parte de cima, para 
que ela se equilibre e ajude a se 
locomover pelo ar.  
 



Agora é a sua vez... 

 

Na atividade de hoje você vai confeccionar sua própria peteca. 
Para a realização dessa atividade você poderá pedir ajuda a um 
responsável. Poderá utilizar diferentes materiais como folhas de jornal 
ou de revistas, sacolinhas de mercado, algum retalho, fitas, barbante, 
ou outros materiais existentes em sua casa. 
Depois você poderá convidar alguém para jogar peteca com você! Vai 
ser muito divertido! 
Em seguida fotografe e envie para seu professor ou professora de 
arte. 



Observe alguns exemplos de Petecas caseiras: 
 

Peteca de papel Peteca de sacolinha 

Peteca de jornal 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Conhecer,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, 

pontos, formas, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades (objetos, fios, lápis grafite, lápis de cor, caneta 

hidrográfica, giz de cera, caneta esferográfica, carvão, outros) na construção de sua produção. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas 

principais obras. 

 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 17 

O anonimato pode ser uma 
das coisas mais divertidas 
de um Carnaval e andar 
mascarado pelas ruas da 
cidade de Maragojipe 
(Bahia) em festa é uma 
tradição.  

SEJA VOCÊ QUEM FOR! 



Maragojipe é uma cidadezinha que 
fica cerca de 140 quilômetros de 
Salvador. Há mais de um século, 
durante os dias da folia, os 
moradores desse canto do Nordeste 
se transformam nos “caretas”, figuras 
festeiras multicoloridas e sem 
identidade.  



O Carnaval de Maragogipe foi tombado como 
patrimônio imaterial pela sua singularidade, 
participação e espontaneidade de todos 
aqueles que curtem a festa nesta pequena 
cidade do Recôncavo Baiano. Além dos famosos 
“caretas” ainda tem o misterioso Bloco das 
Almas, que sempre sai a partir da meia-noite 
brincando de assustar com as crianças do local, 
que se divertem com os personagens coloridos, 
com a simplicidade desta gente e sua forma 
alegre de “pular” o Carnaval. Eles criam as 
fantasias com uma inventividade absurda, uma 
enorme liberdade cromática. É um costume 
antigo que resistiu ali. 



Veja outras imagens dos “caretas” de Maragojipe:  



Agora é a sua vez...  

 

Peça a ajuda de alguém na sua casa e 
procure alguns materiais para criar a sua 
máscara de “Careta”. Procure matérias 
simples, do uso diário e /ou descartáveis  
como:  retalhos de tecido, meia calça 
estragada, papelão, fitas coloridas, recortes 
de papel e outros,  use a sua imaginação e 
elabore a sua máscara e depois coloque 
uma música que gosta e brinque de 
carnaval dos caretas na sua casa, grave um 
vídeo ou capriche na foto e mande para o 
seu professor ou professora de arte! 
Se divirta nessa produção!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Conhecer,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, 

pontos, formas, texturas, outros. 

 Experimentar e explorar diferentes materialidades ( tecidos,  papelão, fitas, outros) na construção de sua 

máscara. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas 

produções. 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Conhecer e Valorizar o patrimônio cultural imaterial brasileiro. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 18 

Hoje vamos conhecer o trabalho do 
artista francês Junior Fritz Jacquet, ele 
criou uma série fantástica de máscaras 
usando rolo de papel. O trabalho dele 
lembra antigas máscaras africanas. O 
mais curioso é que para cada peça 
Junior utiliza apenas um rolinho, o 
qual ele amassa e depois pinta com 
verniz e corantes. 

CARAS E CARETAS  



Observe as expressões dos rostos... 
 
No teatro as expressões do rosto e 
do corpo são fundamentais para que  
o artista consiga mostrar o que esta 
sentindo na  cena.  



Você já fez caretas na frente do espelho?  
Será que algum dia já ficou se olhando e tentando mexer diferentes partes 
de seu rosto? 



Agora é a sua vez... 

 
Esta atividade será uma grande exploração de caretas!!!   
Comece se olhando no espelho e reparando em cada 
cantinho do seu rosto.  
Veja quais são as formas que têm nos seus olhos, no seu 
nariz, na sua bochecha e na tua boca. Percorra com a ponta 
dos dedos indo do seu queixo até a sua orelha  e sinta todo o 
seu rosto, percebendo como ele é, não apenas pelo olhar, 
mas também pelo toque.  



Depois de ter observado de forma 
bem detalhada cada parte do seu 
rosto, comece a fazer movimentos 
variados. Você pode escolher uma 
parte do rosto para movimentá-la, 
como por exemplo: o olho esquerdo! 
Também pode tentar movimentar as 
sobrancelhas ou somente o nariz.  



Observe bem quais as pequenas mudanças na sua expressão e o 

que você pode fazer com suas expressões, lembre-se de algumas 

obras que mais lhe chamaram atenção, do artista que 

conhecemos, e tente interpretá-las com o seu rosto. Você 

também pode pegar imagens de expressões do rosto de 

personagens, revistas, livros e desenhos que você gosta para 

realizar a sua atividade. 

Não se esqueça de fotografar as caretas que mais gostou e mande 

para o seu professor ou professora de arte. 

 

Vai ser muito divertido! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais / Teatro 
  

 

 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de 

modo a ampliar o repertório imagético. 

 Valorizar o artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas principais 

obras. 

 Experimentar a imitação e o faz de conta, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida. 

 Explorar expressões corporais, percebendo que suas expressões podem possuir diferentes significados 

 Valorizar as produções realizadas. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 19 

Em muitas histórias a gente já ouviu 
falar sobre Alienígenas. Já vimos até 
em filmes e em desenhos animados. 
Se os Alienígenas são reais ou não, 
isso não importa! O legal mesmo, é a 
capacidade de imaginação de quem 
cria esses personagens nas histórias. 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM ALIENÍGENAS? 



Veja a brincadeira que o Grupo Triii fez com uma velha canção que se popularizou 
no México e chegou ao Brasil chamada  “La Cucaracha”. (“A Barata” em Espanhol) 

O Grupo Triii surgiu em 2008 com o encontro de três 
pessoas que têm três coisas em comum: a amizade, a 
identificação musical e a fascinação por crianças. 



Vamos conhecer a canção: 

Baratas Alienígenas – Grupo Triii 
https://www.youtube.com/watch?v=HYWCEjnmJKU 



Agora é a sua vez... 

 
Gostou da brincadeira? Divertiu-se com as Baratas Alienígenas? Que tal 
você fazer um desenho do carro delas andando por uma estrada?  
 
Observe os versos criados pelo grupo: 
 

“Vamos a passeio! Sim! Sim! Sim! 
Em um carro feio. Sim! Sim! Sim! 
Mas isso não importa! Sim! Sim! Sim! 
Porque levo torta. Sim! Sim! Sim! Bruuuuummmm!” 

 
Você consegue cantar enquanto cria o seu desenho? Faça um vídeo de 
sua criação e mande para o seu professor ou professora. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música 
  

 

 Apreciar canções e brincar com as sugestões que a letra e a melodia oferecem de movimento e ritmo.  

 Cantar e reproduzir os vocalizes dos sons que a música sugere. 

 Reconhecer as partes de uma música, ou seja sua estrutura em partes tipo A, B que se repetem na melodia em 

pares. 

 Conhecer e valorizar o artista  e a  obra apresentada/apreciada, pertencente a arte brasileira. 

 


