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ATIVIDADE DO DIA:

SUBWAY SURFERS 

Vamos jogar de verdade? Essa 

brincadeira é baseada no jogo 

mobile muito conhecido, onde o 

objetivo e fugir do guarda na 

estação de metrô, coletando as 

moedas, desviando dos desafios e 

obstáculos, buscando atingir o 

maior número de pontos possíveis.



Materiais utilizados: Explore a

criatividade! Utilize materiais como

bancos, travesseiros, cadeiras,

colchão, prendedores de roupa para

simbolizar as moedas e o próprio

espaço da casa para organizar os

obstáculos, que irão dificultar e gerar

desafios motores para TODOS OS

JOGADORES. Lembrando sempre que

o acompanhamento e a supervisão de

um adulto é fundamental!



1 - Organize com os materiais um circuito com obstáculos

desafiador para saltar, passar por baixo e desviar;

2 - Para jogar serão necessários um mínimo de dois jogadores;

3 - Um será o guarda que tem a função de perseguir e o outro

será o fugitivo que terá que saltar, rolar, e rastejar pelos

obstáculos, recolhendo os prendedores que estarão espalhados

entre os obstáculos. Os prendedores serão as nossas “moedas”;

4 - Objetivo: chegar o mais longe possível no circuito. Quanto

maior o número de prendedores, maior será sua pontuação.

Cada prendedor corresponderá a 10 pontos;

5 - Para aumentar a competição quem foi o guarda vira o fugitivo

na próxima rodada.

SUBWAY SURFERS EM CASA

Vence quem tiver a maior pontuação ao 
final do desafio!!!



VOCÊ SABIA? 

O Jogo Subway Surfers é um jogo de 
corrida interminável criado em 2012 
acontecendo em cidades como Nova 

York, Tóquio e Rio de Janeiro.
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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

