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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura; Análise linguística/semiótica.  

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Verbos. 

 

Vamos aprender a brincar de 5 Marias? Antes, pergunte aos seus familiares se eles conhecem essa 

brincadeira! Para brincar você pode usar pedrinhas ou fazer saquinhos de arroz!  

 
1- Leia as instruções dessa brincadeira: 

 
As “cinco Marias" que dão nome a brincadeira são os saquinhos de pano cheios de areia ou 

arroz. Ela consiste em executar uma sequência de movimentos com os saquinhos. Há várias fases 

e ganha quem conseguir executar corretamente todas elas. Quem errar perde a vez, tendo que 

retomar na próxima rodada de onde parou. 

 Fase 1: As cinco Marias são lançadas no chão. A pessoa escolhe uma delas e a joga para o 

alto. Enquanto essa está no alto ela deve, com a mesma mão, pegar uma das outras quatro que 

ficaram no solo. Feito isso, deve-se agarrar o saquinho que foi lançado antes que esse caia no 

chão. Esse movimento deve ser repetido com os demais saquinhos. Quem conseguir pegar 

todas passa para a próxima fase. 

 Fase 2: O movimento executado é similar ao anterior contudo, deve-se pegar nessa fase os 

saquinhos que estão no solo de dois em dois. 

 Fase 3: O movimento executado é similar aos anteriores, porém deve-se na primeira vez pegar 

um dos saquinhos e na segunda vez os três que restaram de uma vez só. 

 Fase 4: O movimento executado é similar aos anteriores, porém dessa vez deve-se pegar todos 

os saquinhos que estão no chão de uma só vez. 

 Fase 5: Todos os saquinhos são colocados de volta ao chão. Com uma das mãos, o jogador 

tem de fazer uma ponte - com a mão esquerda apoiada no solo pelas pontas do polegar e do 

indicador. Feito isso, deve jogar para cima um dos saquinhos, enquanto passa o outro por baixo 

da ponte. O jogador deve pegar o que foi lançado antes que este cai no chão. O movimento deve 

ser repetido até que todos os saquinhos tenham sido passados por debaixo da ponte. 

 Fase 6: Lança-se todos os saquinhos para o alto. Com a mão esquerda o jogador faz um muro 

na frente das peças, apoiando o dedo mindinho e a lateral da mão no chão.  Ele deve escolher 

um dos saquinhos e lançar para o alto, ao mesmo tempo, deve transpor cada um deles para o 

outro lado do muro, sem deixar cair a que está no ar. O jogo termina quando forem transpostas 

todas as peças para o outro lado. 

Fonte: http://www.usp.br/memorias/brincadeira acesso em 22/07/2020. 

http://www.usp.br/memorias/brincadeira
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2- Quantos saquinhos ou pedrinhas são necessárias? 

  

 

 

3- De acordo com a leitura, identifique a fase retratada nas imagens abaixo: 

     

           

Imagens: http://www.usp.br/memorias/brincadeira acesso em 22/07/2020. 

 

 

4- Releia os trechos abaixo e identifique o tempo verbal que foi utilizado no texto, como: 

passado, presente ou futuro. 

 

 

 Os verbos destacados estão no tempo  . 

 

 

5- Transcreva essas frases passando para o passado: 

 
a)    

 
b)    

 
c)    

FASE _________ FASE _________ 

As cinco Marias são lançadas ao chão. 

O movimento é similar ao anterior. 

Todos os saquinhos são colocados de volta ao chão.  
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6- Agora vamos reescrever algumas instruções no passado, contando o que já aconteceu:  

 

Exemplo: 

 

 

 

 

a) Pegue todos os saquinhos que estão no chão de uma só vez. (pegou/estavam) 

  

 

b) Com uma das mãos, faça uma ponte. (fez) 

  

 

c) Lança todos os saquinhos para o alto. (lançou) 

  

 

d) Escolha um dos saquinhos e lance para o alto. (escolheu/lançou) 

  

 

Se possível, assista ao vídeo que ensina como brincar de 5 Marias, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=YABd51rKRbU, acesso em 22/07/2020 e  

convide seus familiares para brincar! 

A pessoa escolhe uma delas e a joga para o alto. Enquanto essa está no alto ela 

deve, com a mesma mão, pegar uma das outras quatro que ficaram no solo. 

A pessoa escolheu uma delas e a jogou para o alto. Enquanto essa estava no 

alto, com a mesma mão, pegou uma das outras quatro que ficaram no solo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YABd51rKRbU

