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ATIVIDADE DO DIA: 
PAC- MAN 

Hoje a nossa atividade vai ser super legal, vamos 

sair da telinha do vídeo game e vamos praticar o 

jogo do PAC-MAN. Iremos aprender e colocar em 

prática a resistência e agilidade do PAC-MAN. 

Topam? 

Materiais utilizados: Giz, fita, papel, canetinha ou lápis de cor. 



                PAC-MAN   

1- Desenhe no chão da sua casa um caminho com 

linhas como se fosse um labirinto, utilize a fita ou 

giz. 

 

2- Faça várias bolinha com papel reciclável, decore 

como quiser seu caminho do pac-man, abuse da 

criatividade. 

 

 



                PAC-MAN   
 

3- Você irá colocar as bolinhas sobre as linhas, o 

objetivo é correr sobre as linhas e pegar as bolinhas 

em menor tempo possível.  

Se estiver sozinho, tente diminuir seu tempo. 

 

4- Variação: Se tiver alguém na sua casa para 

brincar, marque os tempos, e veja quem faz em 

menor tempo, ou vocês podem sair cada um de uma 

ponta das linhas e quem pegar mais ganha. 

 Desafie toda sua família e divirta- se. 



VOCÊ SABIA?  

 O criador do Pac- Man,  o japonês 

Toru Iwatani,  conta que a 

inspiração para a criação do 

personagem veio de um dia que ele 

decidiu comer uma pizza inteira 

sozinho. Ao remover o primeiro 

pedaço da pizza a forma que restava 

era a de Pac-Man como 

conhecemos. 
 

 

 

Referências:  www.jogosantigos.com.br 
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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

