
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
2º ano – SEMANA DE 27 DE ABRIL DE 2020 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Observar e reconhecer os ambientes da casa onde mora. Perceber os espaços da casa, 

tamanhos diferentes, proximidades e posicionamento de móveis, portas e janelas. Maior, menor, alto, baixo, perto, 

longe, esquerda, direita. Desenvolver noções de localização, orientação e representação espacial (EF02GE08, EF02GE09, 

EF02GE10). 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Percepção de localização, orientação e representação espacial à partir de sua própria casa. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 

Vamos brincar de arquiteto? 

 

  Andando pela cidade, você ou alguém da sua família já recebeu algum anúncio de venda de imóveis em que tivesse o 

desenho da planta da casa, como essas abaixo? 

 

 



 

                                                                                                                     Fonte: novaescola.org.br/planosdeaula 

  

Os profissionais que fazem esses desenhos são, geralmente, os arquitetos.  

 O nome desse desenho é planta. Ela serve para ter uma visão de como e onde estão localizados os cômodos e onde 
podem ser colocados os móveis da casa.  

 Convide sua família para brincar junto de arquitetos e desenhar a planta da sua casa. Você pode fazer no caderno ou 
em uma folha avulsa.  

                                                                                           Mãos a obra! 

 
 
 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar aspectos referentes ao crescimento das pessoas por meio do acesso a música, 

fotos, vídeo e brincadeiras. Perceber a noção de tempo, pertencimento e interações (EF02HI03, EF02HI04, EF02HI06, 

EF02HI08). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Utilizar atividades lúdicas e do gosto das crianças para perceber a noção de passagem do tempo. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
ONTEM E HOJE 

1. Você pode aprender a cantar essa música junto com sua família. Foi gravada pela turma do Balão Mágico, que fez 

parte da infância de muitas crianças. Acesse o link abaixo para cantar junto: 

https://www.youtube.com/watch?v=bzC6PqPoaGs 

 

Essa é a letra da música: Super fantásticos 

 

SUPER FANTÁSTICO AMIGO 

QUE BOM ESTAR CONTIGO NO NOSSO BALÃO 

VAMOS VOAR NOVAMENTE 

CANTAR ALEGREMENTE MAIS UMA CANÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=bzC6PqPoaGs


TANTAS CRIANÇAS JÁ SABEM 

QUE TODAS ELAS CABEM NO NOSSO BALÃO 

ATÉ QUEM TEM MAIS IDADE 

MAS TEM FELICIDADE NO SEU CORAÇÃO 

SOU FELIZ, POR ISSO ESTOU AQUI 

TAMBÉM QUERO VIAJAR NESSE BALÃO 

SUPER FANTÁSTICO 

NO BALÃO MÁGICO 

O MUNDO FICA BEM MAIS DIVERTIDO 

SUPER FANTÁSTICO 

NO BALÃO MÁGICO 

O MUNDO FICA BEM MAIS DIVERTIDO 

SOU FELIZ, POR ISSO ESTOU AQUI 

TAMBÉM QUERO VIAJAR NESSE BALÃO 

SUPERFANTASTICAMENTE 

AS MÚSICAS SÃO ASAS DA IMAGINAÇÃO 

É COMO A FLOR E A SEMENTE 

CANTAR QUE FAZ A GENTE VIVER A EMOÇÃO 

VAMOS FAZER A CIDADE 

VIRAR FELICIDADE COM NOSSA CANÇÃO 

VAMOS FAZER ESSA GENTE VOAR ALEGREMENTE 

NO NOSSO BALÃO 

SOU FELIZ, POR ISSO ESTOU AQUI 

TAMBÉM QUERO VIAJAR NESSE BALÃO… 

 (FONTE: https://www.letras.mus.br/a-turma-do-balao-magico/68342/) 

   

  TODAS AS PESSOAS ADULTAS JÁ FORAM CRIANÇAS UM DIA 

 

2. Veja algumas fotos de pessoas famosas quando eram na infância e como são adultas. Observe as diferenças.  

Converse sobre essas diferenças e vejam juntos fotos da sua família, percebendo como você também já cresceu.  

 

IVETE SANGALO – CANTORA 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/a-turma-do-balao-magico/68342/


 TIAGO LEIFERT - JORNALISTA 

 

 

 ALEXANDRE PATO – JOGADOR DE FUTEBOL 

 

 

 

ANGÉLICA – APRESENTADORA DE PROGRAMA DE TELEVISÃO 

 

 

BILL GATES – EMPRESÁRIO 

 

                                                            Fonte: www.mdemulher.abril.com.br/diadascrianças 

http://www.mdemulher.abril.com.br/diadascrianças


As brincadeiras de infância  

3. Quando se é criança gostamos mesmo é de brincar. Seus pais, avós e irmãos devem ter a brincadeira preferida, assim 

como você. 

Converse com sua família sobre qual era a brincadeira preferida na infância e qual é a sua. Faça um desenho divertido 

da brincadeira de vocês em seu caderno ou em uma folha avulsa.  

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Reconhecer os números, seriar, sequenciar e estimular o pensamento lógico (EF02MA01, 
EF02MA02). 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Familiarizar-se com os números em seu uso cotidiano. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
   
    Os números estão em toda parte como no relógio, calendário, placa do carro, número celular, cartão de banco, 

endereço de casa, régua, garrafa de refrigerante, microondas, jarra e outras.  

 

1. Assista com sua família o vídeo Quintal da Cultura – As aventuras do menino que calculava. Link abaixo: 

 

https://tvcultura.com.br/videos/39839_as-aventuras-do-menino-que-calculava-as-meninas-e-as-balas-quintal-da-

cultura-24-10-13.html 

 

Converse com sua família sobre o Calculino. Será que você consegue contar como ele? Que tal tentar? 

 

 

2. Assista e recite com o vídeo Riminhas da Vaquinha. Link abaixo: 

 

https://www.google.com/search?q=video+Riminhas+da+Vaquinha&rlz=1C1SQJL_pt-

BRBR825BR825&oq=video+Riminhas+da+Vaquinha&aqs=chrome..69i57.16681j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

 
 

 

https://tvcultura.com.br/videos/39839_as-aventuras-do-menino-que-calculava-as-meninas-e-as-balas-quintal-da-cultura-24-10-13.html
https://tvcultura.com.br/videos/39839_as-aventuras-do-menino-que-calculava-as-meninas-e-as-balas-quintal-da-cultura-24-10-13.html
https://www.google.com/search?q=video+Riminhas+da+Vaquinha&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR825BR825&oq=video+Riminhas+da+Vaquinha&aqs=chrome..69i57.16681j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=video+Riminhas+da+Vaquinha&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR825BR825&oq=video+Riminhas+da+Vaquinha&aqs=chrome..69i57.16681j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

3. Após assistir, ler e recitar com o vídeo vamos com sua família a caça ao tesouro dos números.  

  

 Procure em sua casa números e vá trazendo ao lugar combinado pela turminha. 

 Faça quantas vezes desejarem. 

 Quando encerrarem leia os números com seus familiares. 

 

Desejo que se divirtam!!!!!!!!! 

 

 
DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: EF15AR01, EF15AR05, EF15AR24. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Pensando no momento em que estamos vivendo hoje, passando mais tempo em casa, este é o 

momento certo para reviver as brincadeiras que foram e são eternizadas por vários pintores brasileiros como por 

exemplo Ivan Cruz e Candido Portinari. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   
 
Atividade 1: Observe as imagens abaixo e responda as seguintes questões: 
 
 

               Amarelinha de Ivan Cruz 

             Menino com Pião de Candido Portinari 
 



           Pulando Carniça de Candido Portinari 
 

         Cabo de Guerra de Ivan Cruz 
 
 
 

a) Você conhece essas brincadeiras? Como elas se chamam? 

b) Você brinca ou já brincou com alguma delas? 

c) Quais as brincadeiras que estão fazendo parte da sua rotina em casa? 

 

Atividade 2: Agora você pode fazer uma releitura de algumas das imagens que você viu, mas desenhando algumas das 

brincadeiras que você mais gosta e costuma brincar em casa, não esqueça de representar no seu desenho o cenário 

como local onde está brincando, as pessoas que estão participando e o clima, e não se esqueça de colorir tudo bem 

bonito. 

 

 

Referências das imagens 
 Candido Portinari - Pulando carniça 
https://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei
=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeir
as+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC4
2LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#
imgrc=7BLCuEIB2e20RM 
 
Candido Portinari – Menino com Pião 
https://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei
=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeir
as+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC4
2LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#
imgrc=YcJWlK2g8uZpEM 
 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=7BLCuEIB2e20RM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=ALeKk03Ha7uZ0ETjkUjS2xJPGOSslmkaDg%3A1587942254809&source=hp&biw=1366&bih=625&ei=bhOmXtCoL5ai5OUPz7iF4AI&q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+candido+portinari&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHlDqB1j1pQFg164BaABwAHgCgAGuFYgB0MQBkgERMi0yLjIuNC42LjQuNS4yLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjQl5TwmYfpAhUWEbkGHU9cASwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=YcJWlK2g8uZpEM


Ivan Cruz - Amarelinha 
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQtZuAmofpAh
UPHrkGHfDrDMMQ2-
cCegQIABAA&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1CWqy5YyvAuYJ2EL2gAcAB4AI
ABhQ-IAYo6kgEPMi0yLjIuMy4xLjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=kBOmXpCtG4-
85OUP8NezmAw&authuser=0&bih=625&biw=1366&hl=pt-BR#imgrc=kdj8KwAUzyGjxM 
 
Ivan Cruz – Cabo de Guerra 
https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQtZuAmofpAh
UPHrkGHfDrDMMQ2-
cCegQIABAA&oq=imagens+de+obras+de+brincadeiras+de+ivan+cruz&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1CWqy5YyvAuYJ2EL2gAcAB4AI
ABhQ-IAYo6kgEPMi0yLjIuMy4xLjEuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=kBOmXpCtG4-
85OUP8NezmAw&authuser=0&bih=625&biw=1366&hl=pt-BR#imgrc=33UE1lDp3UZXDM 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVO: Brincadeira popular Arranca Rabo promove coordenação motora, agilidade do corpo e socialização familiar 

(EF12EF01). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta unidade temática, vamos realizar esta brincadeira popular que já vivenciamos na escola. 

Então vamos relembrar esta brincadeira juntos com sua família. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Essa brincadeira consiste em um tipo de pega-pega, onde as crianças podem correr atrás de 

outras crianças para arrancar uma fita (Rabo) colocada atrás de cada uma, como se fosse uma calda, devendo a mesma 

tanto pegar as caldas e ao mesmo tempo, tentar se proteger para que a sua não seja arrancada. É utilizada para 

trabalhar agilidade e coordenação. 

Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações. A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem devagar 

respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

 

 
 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 24/04/2020 
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Brincadeira Arranca Rabo 

 

Atividade 01:  No 1º momento vamos separar os participantes em 2 grupos da mesma quantidade, sendo um grupo 
de pegadores e outro de fugitivo. 
                Os fugitivos deverão colocar um rabo confeccionado de barbante ou TNT (ou outro material que vou sugerir na 
parte de recursos), como se fosse uma calda. Depois deverão espalhar-se pelo quintal, na sala (ou outro ambiente da 
casa onde possa ter o máximo de espaço livre para não se machucar), e os pegadores terão certo tempo para arrancar o 
rabo de todos sem segurar nenhum participante. 
                Ao concluírem, deverá ser anotado o tempo e invertem-se as equipes, os fugitivos serão pegadores e os 
pegadores serão fugitivos. Vencerá a equipe que conseguir arrancar todos os rabos em menos tempo. 
                  
Atividade 02:   No 2º momento todos deverão ganhar os rabos e todos correrão na tentativa de arrancar quantos rabos 
conseguirem. Será considerado o vencedor aquele que arrancar o maior número de rabos. 
 
As fitas deverão ser colocadas no cós da calça, shorts ou bermuda, imitando um rabo. 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/pega-rabo/4e3ed2605cf358183f000017.html : Acesso 24/04/2020 

 
RECURSOS: TNT ou Barbante também pode utilizar vários materiais para produzir um rabinho, desde retalhos, sobras de 
panos até um pedaço de papel recortado fiquem a vontade para usar a criatividade e a imaginação. 
 
DICA: Para deixar a brincadeira mais competitiva, as crianças podem combinar que a equipe que perder pagará uma 
‘prenda’, como imitar uma galinha, um macaco, ou qualquer outra coisa, desde que seja saudável e divertida. 
 
 

Após o término destas atividades registre no seu caderno:  

Em que espaço foi praticado estas atividades? Quem participou com você? Como foi esta experiência desta brincadeira 

na sua casa? (responda com suas palavras) 

 
Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

 
 BOA ATIVIDADE! 
                           

https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/pega-rabo/4e3ed2605cf358183f000017.html

