
ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 

ESPORTE 
ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA II 

alunos de 9 a 11 anos 



ATIVIDADE DO DIA: 

Jogos Tradicionais – Enduro/Atari (corrida de lápis)! 



EDUCADOR: Janayna M. V. Inocenti Gouvêa   

UNIDADE ESCOLAR: E.M.E.F. Dr. Quirino 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Rúbia do Amaral 

Esta atividade foi preparada pelo educador, com  apoio, 

orientação e revisão da equipe de  Coordenação do Programa de 

Ensino Integral. 



ATIVIDADE DO DIA: 
Enduro / Atari (corrida de lápis) 

E ai, Vamos brincar de corrida de uma forma diferente ? A atividade contribui 

para estimular a coordenação motora fina, o pensamento estratégico e a 

concentração.. 

Materiais utilizados: folhas de papel (sulfite ou de caderno), canetas hidrocor e lápis de cor! 

Lembrando sempre que o acompanhamento e a supervisão de um adulto é 

fundamental! 



Jogos Tradicionais – Enduro/ Atari – Corrida de Lápis 

 O Objetivo da atividade é desenhar uma pista de 

Enduro com vários obstáculos e utilizando apenas 

o apoio de um dedo fazer o lápis percorrer toda à 

pista do início ao fim. 

 

Jogue com alguém da sua família!!! 

 

Preparados? 

 

Muita concentração, agilidade e coordenação para 

vencer!!! 



Jogos Tradicionais – Enduro/ Atari – Corrida de Lápis 

 

 Cada corredor tem uma tentativa por vez para 

fazer seu carrinho/lápis percorrer um techo da 

pista, valendo apenas o traço marcado pelo 

carrinho/lápis que estiver dentro do percurso e que 

tenha desviado dos obstáculos.  

 

Regra: a corrida precisa ser contínua, se parar, 

deve-se fazer uma bolinha onde parou, indicando 

ao corredor de onde este iniciará sua próxima 

tentativa, até que um dos corredores chegue ao 

final do circuito. 

 

DIVIRTAM-SE!!!! 



VOCÊ 

SABIA? 
 

Em um dos mais famosos jogos de Atari 

(vídeo game), o jogador deve correr de 

CARRO em uma pista, desviando e 

ultrapassando os inúmeros carros em seu 

caminho. 

Para passar de nível, o jogador deve 

ultrapassar certa quantidade de carros 

antes que o dia termine, enquanto o tempo 

passa o jogador deve enfrentar mudanças 

como neblina, neve, raios do sol e o 

próprio anoitecer. 
 

 

Referências: 
http://www.atari2600.com.br/Atari/Roms/01Do/Enduro 

http://www.atari2600.com.br/Atari/Roms/01Do/Enduro
http://www.atari2600.com.br/Atari/Roms/01Do/Enduro
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A Secretaria de Educação ainda  

promove outras atividades para  

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da  

família por meio da 

página Escola Sem Muros. 

 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

http://taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

