
 

 

EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase II 

Aos educandos e suas famílias, 
  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar 
continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizamos atividades 
específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II). 

 Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 
cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os 
materiais e as atividades realizadas neste período. Todas as atividades 
são baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas.  

 

Poema: O Pato 

Objetivo:  

 Conhecer e aprender o poema: O Pato; 

 Explorar a linguagem oral e escrita; 

 Apreciar e Cantar o poema; 

 Desenvolver o ritmo e atenção.  

Contextualização:  

Com o poema “O Pato” a criança poderá conhecer uma forma de leitura 

divertida com rimas o que pode despertar o seu interesse pelo mundo da 

leitura. 

Atividade:  

- Mostre para a criança o vídeo “O pato” do Vinicius de Moraes que está 

disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=z8-yWOXXJ4Y, Caso não 

consiga acessar o vídeo segue a letra: 

 

O Pato - Vinicius de Moraes 

Quén! Quen! Quén! Quen! 

Quen! Quén! Quen! 

Quén! Quen! Quén! Quen! 



Quén! Quen! Quén! Quen! 

Lá vem o Pato 

Pata aqui, pata acolá 

Lá vem o Pato 

Para ver o que é que há 

Lá vem o Pato 

Pata aqui, pata acolá 

Lá vem o Pato 

Para ver o que é que há 

O Pato pateta 

Pintou o caneco 

Surrou a galinha 

Bateu no marreco 

Pulou do poleiro 

No pé do cavalo 

Levou um coice 

Criou um galo 

Comeu um pedaço 

De jenipapo 

Ficou engasgado 

Com dor no papo 

Caiu no poço 

Quebrou a tigela 

Tantas fez o moço 

Que foi pra panela 

Quá! Quá! Quá! Quá Quá! 

Quá! Quá! Quá! Quá Quá! 



Quá! Quá! Quá! Quá Quá! 

- Depois de assistir o vídeo, pergunte para a criança:  

1 - O que você achou do poema?  

2 - Você gosta de aves?  

3 - Você já viu um pato de pertinho?  

 

- Em seguida, com o material disponível em casa, ajude a criança a desenhar 

um pato, pode utilizar, lápis de cor, giz de cera, canetinha etc.  

Guarde o desenho com carinho, pois quando as aulas retornarem iremos 

mostrar para os colegas e professora. 

 

Brincadeira: Fantasias 

Objetivo:  

 Interagir com os familiares; 

 Desenvolver a imaginação e criatividade. 

 

Contextualização:  

No dia-a-dia escolar a criança pode vivenciar situações de faz-de-conta para 

que possa desenvolver a imaginação. Dessa forma, a brincadeira o baú de 

roupas pode oportunizar esses momentos tão importantes para o 

desenvolvimento do aluno. 

 

Atividade:   

- Colocar em uma caixa ou algo parecido várias peças de roupas, fantasias, 

calçados, chapéus, pulseiras, bolsas e outros acessórios utilizados pelo adulto.  

- A criança deve escolher a roupa e acessórios que deseja usar. 

- Organize um desfile de moda, festa a fantasia ou dramatize alguma situação.  

- É interessante também levar a criança até o espelho para se olharem. 

Faça parecer o mais real possível, exemplo:  

Se optarem por um desfile de moda, o adulto deve pegar um objeto para fingir 

ser o microfone e dizer: E com vocês na passarela, o melhor modelo que 

existe, com uma roupa elegante, uma camisa azul linda etc.) 



Se optarem por uma festa a fantasia, coloque as músicas que a criança mais 

gosta e dance com ela, aproveitando esse momento ao máximo. 

Se forem fazer uma dramatização ou teatro, escolham a história que a criança 

mais gosta para ficar mais fácil e se caracterizam de acordo com os 

personagens. 

Se possível aproveite esse momento para você se fantasiar também e 

aproveitar a brincaderia junto com a criança. 

Registre esse momento com foto e guarde, pois quando voltarmos para a 

escola a professora irá solicitar para fazer um painel coletivo da turma. 

 

Conto: “Os três porquinhos” 

 

Contextualização: 

Em virtude da leitura diária na escola damos continuidade com mais uma 

história que é um momento muito apreciado pelas crianças. 

 

Objetivo: Desenvolver comportamento leitor e aumentar o repertório de 

histórias das crianças, além de proporcionar um momento prazeroso entre 

criança e família. Essa história ensina valores de esforço e desenvolve o 

pensamento reflexivo. 

 

Atividade: 

1- Informar à criança que ela assistirá a um vídeo que contém uma contação de 

história chamada “Os três porquinhos”. 

 

2- Antes do vídeo se iniciar, perguntar a criança se já conhece a história, caso 

contrário peça para imaginar sobre o que pode conter na história através do 

título “Os três porquinhos”. Peça que use sua imaginação e a deixe falar. 

 

3- Coloque o vídeo “Os três porquinhos” do canal varal de histórias, para a 

criança assistir, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=ZIgJ4Grnwgs 

(a história escrita segue a baixo caso haja dificuldade em acessar o vídeo) 

 



4- Logo após pergunte quem são os personagens, caso ela não saiba, diga a 

ela que os personagens são as pessoas que participam da história, podendo 

ser animais também e nesse conto são: Cícero, Heitor, Prático (os três 

porquinhos) e também o Lobo. 

 

5- Pergunte se gostou e o porquê, sempre deixando a criança expressar-se. 

 

6- Pergunte qual dos três porquinhos mais trabalhou na construção de sua 

casa, e se valeu a pena o esforço e o tempo gasto nela. 

 

7- Quantas casas o lobo derrubou? 

  

8- Ao final peça que registre em uma folha, fazendo um desenho da parte que 

mais gostou da história, estimule a criança a explicar o desenho. 

 

Segue o texto para leitura: 

 

Os três porquinhos 

 

Era uma vez uma feliz família de porquinhos que tinha três filhos. Os 

porquinhos foram crescendo e decidiram morar sozinhos. 

Os três porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar 

para construir, cada um, a sua casa. 

Cícero que era bem preguiçoso foi o primeiro que terminou, pois fez sua 

casa com telhado de palha e tinha muita pressa em brincar. 

Heitor que era o irmão do meio terminou sua casa em segundo lugar, 

pois a fez toda de madeira e dizia que o lobo nunca a derrubaria. 

Já Prático que era o porquinho mais velho, um ótimo construtor e 

também muito obediente disse: 

__ Não tenho pressa, farei minha casa de tijolos. O lobo nunca 

derrubaria, pois ela é muito segura. 

Os outros porquinhos que já tinham terminado suas casas e estavam 

brincando achavam que Prático estava perdendo tempo, não precisava de tudo 



aquilo. E quando o terceiro Porquinho terminou, o Lobo vendo as casinhas 

prontas resolveu visitá-los para devorá-los. 

Chegou primeiro na casa de Cícero, soprou só uma vez e as palhas 

voaram junto com sua casinha. Ele saiu correndo desesperado e foi se 

esconder na casa de Heitor. O Lobo chegou, soprou e soprou mais uma vez, 

na terceira vez as madeirinhas voaram destruindo toda a casa de Heitor. Os 

dois correram morrendo de medo de serem devorados e se esconderam na 

casa de Prático. Quando o Lobo viu aquilo pensou “três porquinhos juntinhos, 

hoje terei um belo jantar”. O Lobo soprou uma vez, duas vezes, três vezes,  

_Não é possível! _Exclamou o Lobo. 

Retomou seu fôlego e soprou mais uma vez, mais uma e mais uma, até 

que ele perdeu suas forças e foi embora! 

E assim os porquinhos, aprenderam a lição de que tudo o que é feito 

com esforço tem melhor resultado.  

Os três porquinhos decidiram morar juntos na casinha de Prático, e 

todos viveram felizes para sempre. 

  

Fonte do vídeo: “Canal no Youtube - Varal de Histórias por Juçara Batichoti - 

contadora de hístórias” 

 

Brincadeira simbólica: Casinha 

 

Objetivo: Possibilitar a interação social e ampliar sua criatividade  

Atividade: 

Com a ajuda de um adulto organize um espaço para você fazer a sua 

casinha, assim como os três porquinhos.  

Utilize objetos que você tenha em casa. Exemplo: almofada para fazer o 

sofá, caixa de sapato para fazer o fogão, geladeira, mesa, cobertor par fazer a 

cama, usem a criatividade! 

Separe alguns brinquedos, tais como panelinha, faca, garfo, copinho e 

utensílios domésticos, caso a criança não tenha esses brinquedos o adulto 



deverá selecionar alguns potes, pratos, copo, colher (de preferência de plástico 

para não machucar a criança) para criança brincar. 

Selecione algumas bonecas ou bonecos para a criança representar seus 

filhos, para ela colocar para dormir, dar comidinha etc. 

Durante a brincadeira sempre converse com a criança. Sempre fazendo 

algumas perguntas 

 O que você fez de gostoso para o almoço? 

 Deixa eu experimentar? Hum que delicia! 

 Já colocou seu filho pra dormir? Está tarde! 

Deixe a criança brincar a vontade. 

Quando terminar peça ajuda da criança para organizar tudo! 

 

Brincadeira: Quente ou frio. 

 

Contextualização: 

Dando continuidade às brincadeiras realizadas na escola, essenciais para o 

desenvolvimento integral da criança. 

 

Objetivo: 

Estimular percepção, atenção, audição e oralidade. Além de proporcionar um 

momento lúdico e agradável entre os membros da família. 

 

Atividade: 

 

1- Explicar a criança que vocês farão a brincadeira “quente ou frio”. 

 

2- A brincadeira funciona da seguinte forma, reúna a família em algum cômodo 

da casa e junto com a criança escolha um objeto que ela acha que também 

tem na casa dos três porquinhos, explique que depois ela terá que encontrar 

esse objeto. 

 



3- Um adulto esconde o objeto sem que a criança veja em algum cômodo da 

casa, e pede para que ela transite pelo ambiente, tentando encontrar o objeto; 

 

4- Se a criança estiver longe do objeto às pessoas gritam: “frio”; 

 

5- A medida que a criança vai se aproximando do objeto vai gritando: 

“quente”; 

 

6- Ao encontrá-lo gritar: “queimou”. Depois só inverter os papéis de quem 

esconde e quem procura. 

 

 Obs: Pode ser feito em apenas um cômodo ou também na casa inteira, 

fica a critério de cada família. 

 

 

HISTÓRIA: A CESTA DA DONA MARICOTA 

Objetivo: Proporcionar situação de leitura entre pais e filhos, estimular o gosto 

por ouvir histórias, criar o hábito de leitura em família, desenvolver bons hábitos 

de alimentação. 

Contextualização: enriquecer a Hora da história já tão apreciada pela turma, 

oferecendo um momento de Contação em vídeo, onde os personagens são 

representados por objetos, despertando assim a fantasia na criança.  

Atividade: 

 Acessar o Link: https://www.youtube.com/watch?v=5mStGKBgEkI da história 

“A Cesta da Dona Maricota”, da Autora Tatiana Belinky, e caso a família não 

tenha acesso ao Link , segue por escrito a história para que um adukto leia pra 

criança: 

A Cesta da Dona Maricota 

Autora Tatiana Belinky, 

 Era uma vez...  



Dona Maricota voltou da feira com uma cesta cheinha de cenoura, laranja, 

pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, morango, espinafre, tomate 

e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. 

Guardou tudo e foi descansar.  

Então as verduras, legumes e frutas, puseram-se logo a contar vantagem, uma 

dizia que era melhor que a outra.  

Mas nisto, apareceu a Dona Maricota e as frutas gostosas viraram compota, e 

os belos legumes viraram sopão! E acabou-se a história. 

Após assistir ao vídeo de Contação ou ouvir a história converse com a criança 

Vamos lembrar quais os alimentos que aparecem na história, incentivar 

para que a criança nomeie conforme ela for lembrando, se for o caso um adulto 

poderá fazer uma lista com os nomes dos alimentos e a escrita deverá ser feita 

de modo que a criança observe e participe. 

Dos alimentos que aparecem na história, qual você não conhece ou 

nunca deu para a criança?  

Quando tudo se normalizar, compre esse alimento para que toda sua 

família experimente e conheça, depois converse com a criança para que ela 

conte para a professora e para os amigos sobre essa nova descoberta. 

 

Delícia de sopa 

 

Objetivo: Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, 

conforto e aparência. 

 

Atividade: Fazendo a sopa 

Conversar sobre a importância de se comer frutas, verduras e legumes 

para se ter uma alimentação saudável. 

Junto com a criança a família irá selecionar os ingredientes que tenham 

em casa e farão uma deliciosa sopa.  



Durante o preparo solicite ajuda da criança para colocar a água fria na 

panela, lavar os legumes cortados, colocar o legumes dentro da panela e o que 

mais for possível (lembrando sempre de não colocar a criança em risco, com 

objetos cortantes ou água quente) 

Enquanto esperam que a sopa fica pronta, brinque com a criança de 

cazinha/cozinheiro onde de forma simbólica ela cria suas receitas utilizando 

seus brinquedos (panelinha, pratinho, colherzinha etc, caso ela não tenha 

selecione alguns objetos da sua cozinha para ela brincar um pouco). 

Quando a sopa ficar pronta espere esfriar um pouco e podem juntos 
degustá-la.  
 
SUGESTÃO DE RECEITA: 
 
SOPA DELICIOSA 

 

INGREDIENTES 

 3 batatas grande 

 1 cenouras média 

 1/2 pimentão  

 1 dente de alho 

 cebolinha picada a gosto 

 1/2 pacote de macarrão  

 1 tablete de caldo de galinha 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela, coloque o óleo e o alho. 

2. Em seguida, a batata, a cenoura, os pimentões e deixe ferver. 

3. Quando as verduras estiverem moles, coloque o macarrão, o caldo de galinha e 

a pimenta-do-reino. 

4. Para finalizar, a cebolinha picada. 

 

Ao final propor que a criança faça um desenho bem bonito sobre a história 

contada ou da sobre a preparação da sopa em família. 

 



 

JOGO DA FORCA – NOMES 

Objetivo: Reconhecer seu nome e dos demais membros da família, perceber o 

nome como forma de identidade, proporcionar situação de leitura e escrita de 

nomes e do alfabeto, identificar as partes do corpo. 

Contextualização: O jogo da Forca é bastante apreciado pela turma e é 

também uma boa oportunidade para que a criança de maneira lúdica vá se 

apropriando da leitura e escrita de seu nome e de outros familiares, já que as 

crianças nessa fase demonstram bastante interesse em saber como se escreve 

o nome da mãe, do pai, qual letra começa etc. 

Atividade:  

Numa folha de papel escrever em cima o alfabeto completo (as letras de A a Z) 

em letra maiúscula de forma, procurando durante essa escrita nomear cada 

uma junto com a criança. 

Eles já conhecem as regras do jogo, mas é importante retomá-las: explicar que 

no jogo haverá uma palavra secreta, essa palavra inicialmente poderá ser o 

nome da criança.  

Cada participante deve falar uma letra do alfabeto na tentativa de descobrir a 

palavra e ela deverá estar da seguinte forma, por exemplo: se o nome fosse 

MARIA, para cada letra um traçinho (_ _ _ _ _ ). 

A cada vez que se acerta a letra, completar escrevendo em cima do traço a 

letra correspondente, porém para cada letra que errar se desenha uma parte 

do bonequinho. Ao mesmo tempo a cada letra citada, marca-se no alfabeto 

escrito no topo da folha e essa marcação poderá ser feita circulando, fazendo 

um X etc.  

Se conseguir acertar todas as letras e completar a palavra antes de desenhar 

todas as partes do corpo do bonequinho, ganha-se o jogo. 

 É interessante repetir várias vezes o jogo, sempre usando os nomes dos 

familiares e em outros momentos pode-se variar o repertório de palavras. 



 

História: O príncipe sapo. 

Autor: Irmãos Grim 

  

Objetivo: Proporcionar situação de leitura entre pais e filhos e contribuir para 

que se crie o hábito da leitura em família. 

 Contextualização: Na escola escutamos várias histórias, pois auxilia no 

desenvolvimento integral da criança, desenvolve o afeto, amplia conhecimentos 

e enriquece o vocabulário, além de permitir uma viagem ao mundo da fantasia 

sem que o leitor saia do lugar. 

Atividade:  

Assistir a história ou ler. Segue a história escrita e o link para assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23OsAmiguinhos 

O PRÍNCIPE SAPO OU ENRIQUE DE FERRO. 

Há muito tempo, quando os desejos se realizavam, vivia um rei com suas três 

lindas filhas em um grande castelo. A mais bela das três princesas era a 

caçula, menina tão linda que até o sol ficava admirado sempre que iluminava o 

seu rosto.  

Ao lado do castelo do rei havia um bosque e no meio desse bosque, entre 

velhas árvores, uma lagoa profunda e escura refrescava tudo ao redor.  

Nos dias mais quentes, a linda princesinha ia até o gramado, ao lado da lagoa, 

para brincar com sua bola de ouro. Ela jogava a bola para o alto e corria para 

pegar, antes que caísse no chão. E assim, a princesa jogava sozinha, por um 

bom tempo, até se cansar de brincar.  

Uma tarde, a princesa se distraiu e deixou sua bola de ouro cair na grama, de 

onde ela rolou e mergulhou na água escura da lagoa. Ao ver sua bola 

desaparecer na lagoa, a princesinha começou a chorar. Chorou tanto e tão 

alto, que chamou a atenção de um sapo.  



Aos pulos, ele se aproximou e perguntou o que havia acontecido. A princesa, 

quando viu o sapo, achou o bicho muito feio, mas parou de chorar e contou que 

a sua bola de ouro havia caído na lagoa.  

O sapo, que costumava espiar a princesa brincando, disse que poderia 

procurar a bola, mas antes, queria saber o que ela lhe daria em troca.  

Como a menina queria muito ter sua bola de volta, respondeu bem 

depressa: ⎯ O que você quiser, querido sapo! Minhas roupas, minhas pérolas, 

minhas joias, minha coroa de ouro... o que você quiser!  

O sapo disse que não se interessava por roupas, nem por pérolas ou joias. O 

que ele queria era uma promessa da princesa. E perguntou: ⎯ Você promete 

que me aceita como seu companheiro de todas as horas? Promete que vai 

brincar comigo, que vai me deixar sentar ao seu lado na mesa, comer em seu 

pratinho de ouro, beber em seu copinho de prata e dormir em sua cama, entre 

os lençóis de seda? Se você prometer, vou até o fundo da lagoa e trago a sua 

bola.  

A princesinha, sem pensar no que fazia, prometeu aceitar o pedido do sapo. 

Achava que um bicho tão feio e bobo, que só sabia pular e coaxar, não iria, 

certamente, cobrar as promessas de uma princesa.  

Quando o sapo ouviu a confirmação da menina, mergulhou na lagoa. Pouco 

depois, voltou nadando com a bola na boca e, ao chegar à margem, lançou-a 

sobre a grama.  

Muito feliz por ter de novo o seu brinquedo, a princesinha pegou a bola de ouro 

e saiu correndo para o palácio, sem se importar com o sapo.  

Ao ver como a menina corria, o sapo gritou: ⎯ Ei, espere por mim! Quero ir com 

você! A princesa, porém, correu ainda mais depressa, deixando o sapo para 

trás, certa de que ele desistiria de cobrar a sua promessa. O pobre sapo, ao 

ver que não conseguia, com seus saltinhos, acompanhar a menina, voltou para 

a lagoa.  

No dia seguinte, porém, na hora do jantar, quando a princesa se sentou à mesa 

com o pai e as irmãs, bateram na porta e uma voz chegou até o salão onde 



todos jantavam: ⎯ Princesa, minha princesa, abra a porta! A princesa foi ver 

quem batia e, quando abriu, viu o sapo. Assustada, bateu a porta e voltou para 

o seu lugar à mesa.  

O rei, percebendo o nervosismo da filha, perguntou quem estava chamando lá 

fora e a princesa, aflita, respondeu: ⎯ Ah, meu pai, é um sapo. ⎯ E por que esse 

sapo veio bater à nossa porta? A princesinha contou ao pai o que havia 

acontecido, mas não contou que havia feito uma promessa.  

Do lado de fora, o sapo voltou a bater e gritou, bem alto: ⎯ Princesa, minha 

princesa, abra a porta! Esqueceu sua promessa? O pai perguntou que 

promessa era aquela e a princesa, sem outra saída, contou o que havia 

prometido ao sapo.  

O rei, que era um homem justo, disse, então, a sua filha: ⎯ Aquilo que se 

promete, deve ser cumprido. Deixe o sapo entrar e faça o que foi combinado. 

Como não podia contrariar o pai, a princesa foi abrir a porta. O sapo saltou 

para dentro da sala e, aos pulinhos, chegou junto à mesa, onde pediu para 

comer a comida que estava no prato da moça. Quando viu o sapo ao lado de 

seu prato, comendo sua comida, a princesa ficou enjoada e quis sair da mesa, 

mas o rei ordenou que ela ficasse ali, até que o sapo terminasse de comer. 

Depois do jantar, o sapo disse que estava cansado e pediu à menina para levá-

lo ao seu quarto, onde dormiriam juntos. A princesinha, então, começou a 

chorar, pois não gostava da ideia de dormir com um sapo em sua caminha 

macia e limpa.  

O rei, aborrecido com as atitudes da filha, lhe falou: ⎯ Não devemos desprezar 

aqueles que nos ajudam quando precisamos. O sapo fez a parte dele, agora, 

faça a sua. Enojada, a princesinha, com dois dedos, pegou o sapo por uma 

perna e o levou para o quarto, onde o largou embaixo do armário. Mas o sapo 

foi pulando até a cama e disse: ⎯ Estou cansado. Também quero dormir. Se 

você não me colocar na cama, vou contar ao seu pai que não está cumprindo o 

que me prometeu. A princesa, muito aborrecida, pegou o sapo por um pé e o 

atirou contra a parede.  



Pois assim que caiu no chão, o sapo se transformou em um lindo príncipe. O 

rapaz contou que havia sido transformado em sapo por uma bruxa malvada e 

que ela, a princesinha, o havia libertado do feitiço. 

A princesa, encantada com a beleza do príncipe, cumpriu a promessa e aceitou 

dividir tudo com ele.  

Quando o rei descobriu o que havia acontecido, disse que iriam ao reino do 

príncipe acertar o casamento. No dia seguinte, porém, chegou ao palácio uma 

linda carruagem, puxada por oito cavalos brancos, e conduzida pelo criado do 

príncipe, o fiel Enrique.  

Desde a transformação do príncipe em sapo, Enrique havia colocado três 

faixas de ferro em volta do peito, para que seu coração não arrebentasse de 

tristeza. Enrique levou o rei e os noivos para o castelo dos pais do jovem 

príncipe, que esperavam ansiosos para conhecer a noiva.  

Na viagem, todos iam muito alegres, pensando na festa do casamento, 

quando, de repente, ouviram um ruído alto, como de alguma coisa se 

quebrando. O príncipe, então, perguntou ao criado: ⎯ Enrique, o que foi que se 

quebrou? Foi a carruagem? E o bom Enrique respondeu: ⎯ Não meu senhor, 

não foi a carruagem. Foi uma das faixas de ferro que prendiam o meu coração. 

A alegria de ver o meu príncipe fez com que se desprendesse.  

Por mais duas vezes o príncipe ouviu o ruído. Quando perguntava a Enrique o 

que havia acontecido, o criado respondia que havia se quebrado mais uma das 

faixas de ferro que prendiam o seu coração.  

Os dois reinos fizeram grandes festas para comemorar o casamento do 

príncipe e da princesa, que foram abençoados com muitos anos de felicidade.  
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Após assistir ou ler a história, faça algumas perguntas para a criança 

Já ouviu esta história? 

Ela tem outro título? (Nome da história) 



 Gostou da história? 

 O que chamou a atenção na história? 

 Qual o presente que a princesa ganhou do seu pai? 

 Onde foi parar o presente que ela ganhou do pai? 

 Quem ajudou a princesa a recuperar o seu presente? 

Após a visualização e leitura da história, e realização destas perguntas. Peça 

que a criança faça um desenho da história usando giz de cera. 

Guarde seu desenho com carinho, e traga para a escola para mostrar par os 

seu colegas e professora. 

Brincadeira: Amarelinha 

OBJETIVO: Participar da brincadeira. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A brincadeira faz parte do universo infantil e por meio dela a criança se 

comunica, desenvolve noções especiais, interage, aprende a lidar com o outro, 

a respeitar as regras e muito mais, por está razão que na Educação Infantil a 

brincadeira se faz presente durante toda rotina, devido sua grande importância 

para o desenvolvimento integral da criança. 

Atividade: 

A brincadeira para essa semana é muito conhecida e não necessita de 

muitos materiais. 

Converse com seu filho sobre como se joga a amarelinha, se ele lembra 

como se brinca. 

Junto com ele lembre as regras dessa brincadeira, e façam o desenho 

dos quadrados no chão juntos. 

Use um giz de lousa, ou carvão,  ou uma pedra que consiga desenhar 

no chão, e uma pedrinha ou outro objeto para jogar nos números. 

Como brincar: 



Desenhe o diagrama com o giz sobre o quintal, ou espaço que tiver 

disponível. O traçado tradicional é um retângulo grande dividido em dez 

retângulos menores – as ‘casinhas’ – numerados de 1 a 10.  

Na parte superior do diagrama, faça uma meia-lua e escreva a palavra 

“Céu”. 

Para jogar, fique atrás da linha do início do traçado – do lado oposto à palavra 

‘Céu’  

Jogue/atire o marcador na casinha que não poderá ser pisada, 

começando pelo número 1. Atravesse o resto do circuito com pulos alternados 

nos dois pés e em um pé só.  

Ao chegar no “Céu”, faça o caminho de volta do circuito, pegue o 

marcador - sem pular na casa onde ele está – e volte para trás do traçado. 

Depois jogue o marcador na próxima casinha e assim sucessivamente. 

Se errar, será a vez do próximo jogador. 

Vence quem completar todo diagrama primeiro. 

Após brincarem, perguntem pra criança se ela gostou de brincar com 

você? Como ela está se sentindo? 

Vocês podem escolher outro dia para realizarem novamente a 

brincadeira. 

No início a criança pode errar ou pisar com os dois pés num único 

quadrado, de desequilibrar, isso é normal, tenha paciência.  

É um ótimo exercício para adultos, aproveitem para se divertirem juntos. 

Se divirtam! 

 

  

 

 


