
 

 

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

 

Jogo: Pingwins 

Habilidades:  

• Investigação sistemática dos elementos de uma situação problema; 

• Disponibilidade interna para lidar com o erro; 

• Criação de imagens mentais antecipatórias; 

• Levantamento e testagem de hipóteses. 

Métodos priorizados: Detetive e Filmadora 

 

1. Contextualização: Leia o texto “A vida organizada das abelhas” na página 32. A 

partir das reflexões sobre cooperação contidas no texto, realize a atividade proposta ao 

final da página pensando sobre a realidade de sua casa. Como são divididas as tarefas 

domésticas? E se um dos membros da família deixar de realizar suas tarefas, o que irá 

acontecer? 

2. Vivência: Convide os membros da sua família, leiam as instruções contidas nas 

páginas 33 e 34 sobre o jogo Pingwins e joguem juntos! Você poderá encontrar o jogo para 

ser confeccionado no final do seu livro. 

3. Atividades: Leia o texto contido na página 35 sobre o Método do Detetive e reflita 

sobre como podemos investigar situações para encontrar a melhor forma de agir. Para 

ajudá-lo na compreensão do método, assista ao vídeo explicativo através do link 

mlbr.com.br/detemeta Leia a “Esquina das estratégias” na página 41 e veja algumas 

estratégias que podem ser utilizadas em situações de jogo e na vida. Em seguida, responda 

as questões da página 36 a 40 para verificar sua compreensão das regras e estratégias e 

refletir sobre sua aplicabilidade no jogo e em sua vida. 

Para ajudá-lo a realizar a Atividade 4, na página 39, assista ao vídeo explicativo do Método 

da Filmadora através do link mlbr.com.br/filmmeta 

5. Reflexões em família: Junto de sua família, reflita sobre a questão trazida pelo 

“Trocando Ideias” na página 42 e escreva a opinião de vocês sobre o tema. Por fim, escreva 

suas percepções sobre o jogo na página 44. 

 

 

 

 

 


