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Prezados estudantes,
• Olá! Vamos aprender o “Jogo de Damas”?!
• É um jogo de tabuleiro muito conhecido e jogado no Brasil.
• Este jogo nos ajuda na construção de conceitos matemáticos de forma lúdica, ou seja, na
“brincadeira” você poderá aprender!
• Desenvolve também algumas habilidades, como: atenção, concentração, criatividade
autocontrole e autoconfiança. (competências socioemocionais);

• Então, vamos lá aprender jogando!

Um bom jogo para você!
Professora Marilene Monteiro
Coordenadora do Projeto Escola de Bamba

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abertura_Russa.png
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DAMA - Exemplo de jogo (de mesa)
É uma atividade recreativa que lhe permite
assumir um papel especial, desenvolvendo
sua imaginação, atenção e concentração,
contribuindo também no desenvolvimento de
sua criatividade e no aumento de sua
memória.
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Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/atividade-jogos-madeira-divers%C3%A3o-3767537/

REGRAS DO JOGO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As peças são colocadas nas casas escuras;
O lance inicial é sempre das brancas;
A peça só anda para frente, uma casa de cada vez;
A pedra e a dama tomam tanto para frente como para trás;
A dama e a pedra têm o mesmo valor, tanto para tomar quanto para ser
tomada;
A tomada é obrigada e não existe sopro;
Peça tocada é peça jogada;
A dama pode andar para frente e para trás quantas casas puderem;
Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de tomar, é obrigatório
tomar o maior número de pedras;
Durante uma tomada, a peça que apenas passar pela casa de coroação
(para virar Dama), não será promovida;
Ganha a partida o jogador que tomar todas as peças do adversário ou
deixa-las sem movimento possível.

Atividades de Extensão Curricular

VAMOS APRENDER JOGAR DAMAS!?

• Acesse o link e assista como se é a dinâmica do jogo de DAMAS:
https://www.youtube.com/watch?v=4pDO66PzOeM
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PROJETO CIRCUITO CULTURAL DA CIDADANIA

Atividades de Extensão Curricular

O Projeto Circuito Cultural da Cidadania atende aos alunos da Rede Municipal de Educação do
Rio de Janeiro através de uma parceria entre a SME e a empresa Kommitment Produções
Artísticas.
Utilizando a ciência como principal ferramenta de ensino e valendo-se de recursos cênicos,
interatividade e inovação o projeto trouxe para o ano de 2020 uma peça digitalizada,
apresentando de forma lúdica e divertida temas como alimentação saudável e prevenção da
obesidade infantil.
Com experiências e bom humor, esses dois cientistas malucos trarão para você e sua família
muita coisa bacana sobre os alimentos, nossa saúde e como podemos nos prevenir para
mantermos sempre uma dieta equilibrada e saudável.
Vamos assistir?
Então é só clicar no link abaixo e se divertir e aprender.

6

https://drive.google.com/file/d/1lqYzPRodmCAloTsKdDLfzrEAy26nZZn_/view?usp=sharing
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Que é gostoso comer todo mundo sabe. Mas também
comemos porque nosso corpo necessita de alimentos
para viver. São os alimentos que nos dão energia para
correr, brincar, nos ajudam crescer e a não ficarmos
doentes.
Por exemplo: as carnes, os ovos e o leite nos ajudam a
crescer.
O macarrão, o pão, o arroz nos ajudam fornecendo
energia.
As frutas , legumes e verduras nos fornecem as
vitaminas e minerais muito importantes pra
mantermos a nossa saúde.

Atividades indicadas para
alunos do 1º ao 3º Ano

Atividades de Extensão Curricular

O que você gosta de comer?
Selecione no quadro abaixo os 3
alimentos que você mais gosta e monte
o seu prato.

As frutas, além de mito saborosas fazem muito
bem ao nosso corpo, a nossa pele e nos
fortalecem. Você sabe o nome de algumas frutas?
Tente acertar, ligando o nome da fruta a figura
correta.

MAÇÃ
PÊRA
LARANJA

MORANGO
BANANA
UVA
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Então, o que achou da
apresentação?
Muito legal, não é?
Vamos brincar e
continuar a aprender?

Atividades indicadas para
alunos do 3º ao 6º ano

Atividades de Extensão Curricular

A alimentação é necessária para a manutenção da nossa vida , do nosso
corpo e da nossa saúde. Por isso é importante nos alimentarmos muito
bem, de forma saudável e equilibrada.
Comer muito não quer dizer que estamos saudáveis. Cada alimento tem
sua função em nosso organismo.
Uns nos ajudam a crescer e a ficar mais fortes, com mais músculos. Outros
nos dão mais energia e outros equilibram nosso corpo.

Entre as figuras abaixo, marque um X nos alimentos você mais gosta de comer.

https://bancosdeimagens.com

bancosdeimagens.com
bancosdeimagens.com

bancosdeimagens.com

bancosdeimagens.com

bancosdeimagens.com
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Agora, entre os alimentos que você escolheu, quais vem diretamente da
natureza ? Registre sua resposta no quadro abaixo.

bancosdeimagens.com

Atividades de Extensão Curricular

Alimentação Saudável
Uma alimentação saudável
é direito de todas as
crianças e adolescentes.
Com boa alimentação,
favorecemos nossa saúde e
evitamos uma série de
doenças!

No caça palavras abaixo encontramos 10 alimentos saudáveis. Vamos descobrir quais
são?
1- ____________________
2- ____________________
3- ____________________
4- ____________________
5- ____________________
6- ____________________
7- ____________________

8- ____________________
9- ____________________
9

10 - ___________________
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Atividades indicadas para alunos
do 7º ao 9º no

Fast Food: Tabela de Calorias x Valor Nutricional
Nada se compara a um hambúrguer suculento acompanhado de batatas fritas crocantes, a não
ser que as calorias sejam consideradas. Alguns itens de fast food podem oferecer bom valor
nutricional, mas certamente estes não são os mais populares da lista.
Alimento

Carboidrato

Proteína

Gordura

Valor
Calórico

Hamburguer

27g

13g

13,5g

279kcal

Batata Frita

50g

4g

18g

378 kcal

Cheeseburguer

29g

13g

13g

292 kcal

Cheeseburguer duplo

53g

30g

35g

650kcal

Milk Shake (400 ml)

54g

4g

12

490 kcal

https://br.pinterest.com/

Quem não gosta de um saboroso
cachorro quente ou um suculento
cheeseburguer acompanhados de um
refrigerante e batatas fritas?
A comida é parte essencial das nossas
vidas e o papel da alimentação vai
muito além da simples nutrição do
corpo.
A comida é parte essencial das nossas
vidas e o papel da alimentação vai
muito além da simples nutrição do
corpo.
Porém, não podemos comer esse tipo de alimento todos os dias. A grande quantidade de
calorias e gorduras saturadas presentes nesses produtos podem provocar obesidade além do
risco de contrairmos doenças associadas com o ganho elevado de peso, como diabetes e
doenças cardiovasculares.

Atividades de Extensão Curricular

Fast Food x Alimentação Saudável

Fonte:https://www.fatsecret.com.br/
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Vamos montar um dia de alimentação totalmente saudável?

Atividades de Extensão Curricular

bancosdeimagens.com

Utilize os alimentos dos 3 grupos para montar um cardápio saudável para o café da manhã,
almoço, lanche e jantar.

_______
_______
_______
_______
_______
Café da Manhã
Quant coisa gostosa!
Ache as palavras
listadas abaixo
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_______
_______
_______
_______
_______
Almoço

_______
_______
_______
_______
_______
Lanche

_______
_______
_______
_______
_______
Jantar

Atividades de Extensão Curricular
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Distâncias no Sistema Solar
Quando falamos de distâncias na Astronomia, os números fogem do nosso entendimento.
Estamos acostumados a medir as distâncias em centímetros, metros ou quilômetros. Quando vamos
de Santa Cruz até o Planetário, na Gávea, de ônibus, estamos falando de mais de duas horas para
percorrer o trajeto. E são cerca de 50km apenas. É muito tempo para percorrer pouca distância. Para
irmos de avião para Lisboa em Portugal, por exemplo, são cerca de 9 horas e quase 8.000km.
Agora, indo para o espaço, será que temos a noção de distância dos planetas entre si e em relação
ao Sol? Por exemplo, a Lua está a uma distância de 384.000km em média. O homem demorou um
pouco mais de três dias para chegar lá indo de foguete que é bem rápido. E para Marte? Quanto
tempo levaria para chegar lá? Pelo menos três meses! Marte está a uma distância média da Terra de
78 milhões de quilômetros! É para ficar tonto!
Para entendermos melhor as distâncias entre os planetas e o Sol, vamos ver uma simulação com
algo que conhecemos. Um campo de futebol pode ser usado para vermos como os planetas, Plutão,
Ceres e o Sol ficariam distribuídos ao longo dele. Para isso temos que saber as distâncias médias de
todos eles (tabela). Um campo de futebol tem 105 metros de comprimento. Assim, podemos
distribuir os planetas e o Sol da maneira que está no desenho. No desenho do campo todos os astros
estão com o mesmo tamanho.

Sol

Atividades de Extensão Curricular
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Atividade: desenhe como
você imagina possíveis seres
que vivam na atmosfera de
Vênus, publique nas suas
redes sociais e marque o
Planetário
para
que
possamos ver. Lembre-se de
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O Monumento Natural das Ilhas Cagarras e o Projeto ILHAS DO RIO
Esta é uma atividade elaborada por Renata dos Santos Gomes, Fernando Coreixas de
Moraes, Flávia Brasil Mello e Marcele Moura Vicente para o Clube de Jovens Cientistas
do Museu Nacional, um projeto de Extensão que promove a Educação Museal e a
Popularização da Ciência. No projeto, alunos do 8º e 9º ano se encontram com
cientistas do Museu Nacional para conversar sobre ciência.Conheça o projeto em:
https://sae.museunacional.ufrj.br/projetos/clube-de-jovens-cientistas-do-museunacional-ciencia-na-quinta/

Atividades de Extensão Curricular

Atividade indicada para alunos do 8° ao 9° ano, Carioca II e PEJA.
Olá! Tudo bem? Nesta atividade, vamos conhecer algumas pesquisas
sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, a primeira Unidade de
Conservação marinha de proteção integral da cidade do Rio de Janeiro.
Um dos resultados desse trabalho, foi a criação de um rico acervo com
material biológico coletado pelos pesquisadores do PROJETO ILHAS
DO RIO nessa região, que faz parte da Coleção Didático-Científica da
Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional – UFRJ.
O Monumento Natural das Ilhas Cagarras (MoNa Cagarras) é esse
arquipélago da foto abaixo, distante 4 a 9 km da Praia de Ipanema e
formado por 4 ilhas e 2 ilhotas: ilhas Cagarra, Comprida, Palmas e
Redonda; ilhotas filhote da Cagarra e filhote da Redonda. A Unidade de
Conservação é formada pelas ilhas e ilhotas e mais 10 metros de área
marinha ao redor de cada uma delas. Essa área foi estabelecida para
fortalecer a proteção de ninhais de aves marinhas (fragatas e atobás) e
do ecossistema insular de Mata Atlântica, sendo um cartão-postal da
cidade, com imensa beleza cênica a ser preservada.

Foto: Renata Gomes
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MAS O QUE SERÁ QUE TEM NESSAS ILHAS?
Foi com essa pergunta em mente que, em 2011, um ano depois
da criação da Unidade de Conservação, os pesquisadores se
uniram para conhecer mais a fundo e divulgar as riquezas
naturais do Monumento Natural das Ilhas Cagarras!

Diferentes profissionais desenvolvem pesquisas
científicas no MoNa das Ilhas Cagarras.

DICA: as palavras podem ser
formadas da esquerda para a direita,
da direita para a esquerda, de cima
para baixo e de baixo para cima.
Podem estar na horizontal, vertical e
diagonal.

ARQUEOLOGIA: estudam registros
passados da presença humana na Ilha
Redonda.

Atividades de Extensão Curricular

Vamos tentar achar em que área eles atuam?

BIOLOGIA MARINHA: estudam a
presença e distribuição dos invertebrados
marinhos associados ao fundo.

BOTÂNICA: estudam a flora local e
buscam controlar espécies exóticas invasoras.

ECOLOGIA: estudam as relações entre
fauna, flora e o ambiente físico.

GEOLOGIA: estudam as formações
rochosas e o fundo marinho.

OCEANOGRAFIA: estudam as
populações de peixes recifais das ilhas.
Foto: Áthila Bertoncini

Bióloga Marinha anotando, através de
mergulho científico, a presença de diferentes
espécies de peixes recifais na Ilha Redonda.

ZOOLOGIA: estudam os animais marinhos
e terrestres para identificar as espécies.
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VOCÊ SABIA?

Atividades de Extensão Curricular

O PROJETO ILHAS DO RIO já listou mais de 600 espécies de animais e
plantas que habitam a região.
Para saber mais, acesse o livro “História, Pesquisa e Biodiversidade do
Monumento Natural das Ilhas Cagarras” (ilhasdorio.org.br/publicacoes/livros).

Foto: Fernando Moraes

A pererequinha-de-bromélia (Scinax gr.
perpusillus), por exemplo, é uma espécie
nova para a ciência e foi descoberta na Ilha
Comprida. É uma espécie endêmica, o que
significa que só ocorre nessa região. Os
girinos conseguem se desenvolver nos
tanques das bromélias Neoregelia cruenta,
que acumulam água da chuva em função da
forma de suas folhas, criando um ambiente
ideal para a reprodução dessa espécie.

As bromélias, orquídeas e cactos fazem parte da flora do MoNa
das Ilhas Cagarras. A flora é adaptada a um ambiente de alta
salinidade, incidência de luz solar e dependente das chuvas
como única fonte de água doce.
Foto: Massimo Bovini
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JÁ NO FUNDO DO MAR...
Os biólogos marinhos e oceanógrafos fotografam, coletam e reúnem informações visuais que
nos revelam dados importantes sobre as algas, invertebrados e peixes da região. Algumas
espécies nem sempre são prontamente visualizadas pelos mergulhadores e passam
despercebidas aos olhos menos treinados. Elas têm como mecanismos de defesa e ataque a
camuflagem com o fundo marinho, possuindo padrões de cor e textura muito semelhantes aos
dos ambientes onde vivem. Com isso, confundem tanto seus predadores como suas presas.

Foto: Fernando Moraes

Agora, assinale nas fotos :

Foto: Fernando Moraes

1

para o LINGUADO e

2

para o PEIXE-PEDRA.

Atividades de Extensão Curricular

VOCÊ CONSEGUE ACHAR O LINGUADO E O PEIXE-PEDRA NAS FOTOS?

RELACIONE AS CURIOSIDADES ABAIXO COM OS ANIMAIS ILUSTRADOS
1. Peixe de corpo cilíndrico
e sem escamas

Foto: Liliane Lodi

2. O macho da espécie
incuba os ovos

3. Animais marinhos
que respiram fora d`água

Foto: Áthila Bertoncini

Foto: Fernando Moraes

Todos os animais marinhos dessa página são peixes, exceto: _______________
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Atividades de Extensão Curricular

• O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o órgão responsável
pelo MoNa das Ilhas Cagarras, autorizando as pesquisas científicas e coletas de material
biológico. Parte da fauna coletada pelo Projeto Ilhas do Rio está depositada na Coleção
Didático-Científica da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional-UFRJ.
Quando
chegam
no
Museu
Nacional-UFRJ, esses animais
recebem um número de registro
que será sua identificação na
coleção. Junto desse número, eles
recebem o nome científico e
popular, classificação dentro do seu
grupo zoológico, informações de
campo, como local, data da coleta
e o nome do coletor, além de serem
fotografados
para registro
e
divulgação do conhecimento.
A etiqueta que acompanha o exemplar, dentro do vidro,
fica assim:

Foto: Renata Gomes
Foto:SAE/ MNRJ

ATENÇÃO!
A estrela-do-mar Narcissia trigonaria é um invertebrado
raro, do grupo dos equinodermos, que já esteve na lista
de espécies ameaçadas de extinção.

Estudantes do Ensino Fundamental
participando do Clube de Jovens
Cientistas do Museu Nacional-UFRJ

A maior parte da Coleção Didático-Científica da SAE (tanto animais marinhos quanto
terrestres) é conservada em via úmida (álcool 70%). Há animais que são conservados secos,
geralmente com carbonato de cálcio em suas estruturas corporais, como conchas e corais,
ou mesmo com corpo macio, mas firme, como algumas esponjas. Alguns grupos zoológicos
são taxidermizados (empalhados), como aves e mamíferos, preservando o couro, os pelos e
as penas. Em qualquer um dos três métodos de conservação, os animais são mantidos por
muitos anos. Nessa coleção, há invertebrados mantidos por mais de 100 anos, representando
importantes registros históricos da biodiversidade brasileira!
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AGORA É SUA VEZ!

Atividades de Extensão Curricular

Faça uma pesquisa e relacione os animais da vitrine
abaixo com os seus nomes populares e científicos.

Fotos: Renata Gomes

(A) Pinguim-de-magalhães
(B) Tubarão-martelo
(C) Esponja-marinha
(D) Coral-cérebro
(E) Vieira
(F) Aranha-armadeira

(
(
(
(
(
(

) Phoneutria keyserlingi
) Mussismilia hispida
) Petromica citrina
) Spheniscus magellanicus
) Nodipecten nodosus
) Sphyrna zygaena
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E AINDA NÃO ACABOU!
Depois de cuidadosamente preparado e
catalogado, esse acervo da Coleção DidáticoCientífica da SAE é utilizado por professores,
educadores, pesquisadores e técnicos em
atividades de ensino e ações de divulgação
científica e popularização da ciência em vários
espaços formais e não-formais de educação.

Foto: Fernando Moraes

Mostra Itinerante de material biológico da SAE no
caminhão da ciência do Projeto Ilhas do Rio durante o
aniversário do Museu Nacional em 2019.

Atividades de Extensão Curricular

QUER SABER MAIS sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras?
Vídeos, cartilhas, mapas, livros e artigos científicos para acesso gratuito em:

ilhasdorio.org.br
AUTORES: Renata dos Santos Gomes1, Fernando Coreixas de Moraes2, Flávia Brasil
Mello3 e Marcele Moura Vicente4.
Coordenação: Aline Miranda e Souza e Laís Borges de Azevedo Mota- Coordenadoras do Clube
de Jovens Cientistas do Museu Nacional(SAE/MN-UFRJ).
Ilustrações: Manoel Magalhães (SAE/MN-UFRJ).
1: Pesquisadora Colaboradora do Museu Nacional-UFRJ e Pesquisadora do Instituto Mar Adentro/Projeto Ilhas do
Rio; 2: Pesquisador Colaborador do Museu Nacional-UFRJ e Pesquisador Associado do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 3: Bióloga e Educadora Ambiental do Instituto Mar Adentro/Projeto Ilhas do Rio
e Assistente de Professor de Ciências na Escola Eleva; 4: Bolsista de estágio interno complementar UERJ/FFP.

Esse material foi elaborado com base nas pesquisas realizadas pelo Projeto Ilhas do Rio, com patrocínio
da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, nas fases 1, 2 e 3 (2011-2020) e em
parceria com o Museu Nacional-UFRJ, ICMBio e Colônia de Pescadores de Copacabana (Z-13).
Atualmente, na fase 4, o Projeto Ilhas do Rio conta com a curadoria técnica do WWF-Brasil e patrocínio
da Associação IEP e JGP.

Gostaríamos de conhecer VOCÊ!
NOSSOS CONTATOS:
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➔

Email: ciencianaquinta@mn.ufrj.br

➔
➔
➔
➔
➔

Redes sociais:
Facebook: saemuseunacional
Instagram: @saemuseunacional,
Blog: sae.museunacional.ufrj.br/
Youtube:www.youtube.com/channel/UCWb_OgFSJ_3om
LfacLxZoOA

