
 

 

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

 

Jogo: Ratinhos 

Habilidades: 

• Perceber a captação e a análise de informações como fundamentais para resolver 

uma situação-problema, especialmente em situações de risco;  

• Explicar de maneira ordenada, clara e precisa os passos de um raciocínio. 

Método priorizado: Aves Migratórias 

Regras do jogo: mlbr.com.br/ratireg 

 

1. Contextualização: Leia o texto “O mito de Dédalo e Ícaro” que se encontra nas 

páginas 48 e 49. A partir da leitura, reflita sobre como a autoconfiança sem cautela pode 

nos trazer problemas e realize as atividades propostas, contando a sua versão da história. 

2. Vivência: Convide sua família, assistam ao vídeo da regra do jogo, leiam as 

instruções contidas nas páginas 50 a 52 e joguem juntos! Ao final do seu livro você 

encontrará o tabuleiro e as peças do jogo para serem confeccionados. 

3. Atividades: Leia o texto contido na página 53 sobre o Método das Aves Migratórias 

e reflita sobre a importância da cooperação e do trabalho em equipe. Para ajudá-lo a 

compreender melhor o método, assista ao vídeo pelo link: mlbr.com.br/avesmeta 

Leia a “Esquina das Estratégias” na página 63 e veja algumas estratégias que poderão 

ajudá-lo a jogar melhor e que também podem ser incorporadas na sua vida. Em seguida, 

responda as questões das páginas 54 a 62, reflita sobre as regras e estratégias e sua 

aplicabilidade no jogo e em sua vida.  

6. Reflexões em família: Junto de sua família, leia o texto das páginas 64 e 65 que 

fala sobre “Como empinar uma pipa?” e apresenta certos cuidados necessários ao realizar 

essa atividade. Reflita junto de sua família sobre a questão dos perigos existentes em 

nossas vidas e como é importante estar sempre atento! Por fim, escreva sobre suas 

percepções e aprendizagens a partir do jogo Ratinhos na página 66. 

 

 

 

 

 

 

 


