
 

 

6º ano – Orientações para realização das atividades do Livro do Aluno 

 

Jogo: Ilha do Tesouro 

Habilidades: 

• Planejar, analisar e administrar;  

• Organizar as melhores ações para atingir um objetivo em uma sequência adequada; 

• Aplicar estratégias lógicas. 

Método priorizado: Semáforo 

Regras do jogo: mlbr.com.br/ilhareg 

 

1. Contextualização: Leia o texto que se inicia na página 10, intitulado “O dia que 

conheci um pirata”. Nele você conhecerá Ivan, um garoto que, ao realizar um cruzeiro ao 

Caribe junto de sua família, acaba encontrando um pirata que lhe conta algumas de suas 

histórias. Na página 12 responda a algumas perguntas sobre o texto e suas percepções 

sobre ele.  

2. Atividades: Responda as questões da página 13 para verificar se você 

compreendeu as regras do jogo. Assista ao vídeo explicativo das regras do jogo e consulte 

as regras escritas, localizadas na página 8 e 9 do Livro do Aluno. Uma sugestão para 

responder as questões é contar as casas do tabuleiro, verificando os caminhos possíveis 

que o pirata poderá percorrer e se o número de passos corresponde ao que o desafio pede. 

Responda as questões das páginas 14 a 16 sobre as etapas do Método do Semáforo, sua 

aplicação no jogo Ilha do Tesouro e em situações da vida real: ao fazer compras, ao estudar 

e quando se está atrasado. Para ajudá-lo, acesse o vídeo explicativo sobre o Método do 

Semáforo através do link: mlbr.com.br/semameta Solucione o Desafio das Lâmpadas, na 

página 17, utilizando as etapas do Método do Semáforo para analisar a situação e pensar 

em formas criativas de se solucionar um problema. Leia a “Esquina das Estratégias”, na 

página 18, reflita sobre a utilização da estratégia Pavimentando o Caminho no jogo Ilha do 

Tesouro e como ela pode ser utilizada em sua vida. Em seguida, resolva ao desafio da 

página 19. 

3. Reflexões em família: Agora que você percebeu a importância de se planejar para 

atingir objetivos, convide sua família e realize a proposta de atividade das páginas 20 a 22. 

Utilize o Método do Semáforo e a Estratégia Pavimentando o Caminho na elaboração de 

suas respostas. Por fim, escreva suas percepções e as reflexões que sua família levantou. 

 

 


