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ESCOLA SEM MUROS
em casa também se aprende



ATIVIDADE DO DIA:

Caçada Pokémon – Pokémon Go.
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COORDENADOR PEDAGÓGICO: Rômulo Soler.

Esta atividade foi preparada pela educadora, com apoio, orientação e
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ATIVIDADE DO DIA:
Caçada Pokémon (Pokémon Go)

Olá, hoje iremos realizar uma atividade mega divertida! Vocês conhecem o jogo Pokémon 

Go? Ele é um jogo eletrônico cujo objetivo é capturar o maior número de Pokémons 

seguindo um mapa. 

Que tal fazermos a nossa versão desse jogo e colocá-lo em prática na vida real?

Nessa atividade vamos utilizar nossas habilidades de percepção espacial e temporal, nossa 

agilidade na tomada de decisão, nossa imaginação e a diversão. 

Materiais Necessários:  Folhas de papel e lápis de colorir, um cronômetro.



Caçada Pokémon (Pokémon Go)

O objetivo do jogo será 

encontrar o maior número 

de Pokémons que foram 

escondidos por toda a casa 

seguindo o mapa, em um 

determinado tempo.



Caçada Pokémon (Pokémon Go)

Organizando o Jogo:

1- Desenhe e pinte 

vários Pokémons. 

Entregue para uma 

pessoa e peça para 

ela escondê-los nos 

cômodos da casa.

Não vale olhar hein!

Mapa da minha casa.

2- Desenhe um mapa 

da sua casa e peça 

para quem for 

esconder os 

Pokémons escreva a 

quantidade escondida 

em cada cômodo.
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3- Separe um 

Cronômetro e 

estipule um tempo 

para você procurar os 

Pokémons.

Pode começar com 

10 min e altere nas 

outras rodadas.

4- Agora pegue o 

mapa, dê o start 

no cronômetro e 

que comece a 

caçada!

Divirtam-se!



Caçada Pokémon (Pokémon Go)

Gostou do jogo?

Você pode variar as regras. Dá pra chamar outra pessoa para ser o seu adversário e

ver quem acha mais Pokémons ao mesmo tempo. Da pra alterar a quantidade de

tempo deixando mais fácil ou mais difícil. Agora prepare-se e que comece a caçada!



Pokémon fez tanto sucesso em 

todo mundo que já marcou até moedas. Na 

pequena ilha de Niue, no sul do Pacífico, o 

Pikachu apareceu na moeda do país em 

uma tiragem exclusiva.

Você Sabia?
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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

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

