
EM DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

 

2° ANOS: A, B, C, D, E, F. 

 

Atentos ao cenário atual, a E.M. Dr. Átila Ferreira Vaz e nós professores dos 

2ºs anos, desenvolvemos nossas aulas, com atividades de revisão dos conteúdos 

estudados em sala de aula, cujo tema central é Animais que faz parte do nosso 

projeto anual. 

Pedimos as famílias que criem um ambiente escolar com rotinas diárias, para 

as atividades de estudo que será em torno de 4 horas, vale ressaltar que as famílias 

devem ajudar as crianças nas tarefas, e não realizar por elas. 

E assim, a parceria entre escola e família só irá contribuir para as 

aprendizagens das crianças. 

Agradecemos a colaboração. 

Bons Estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE 

 

OBJETIVO: 

• Identificar e reconhecer as cores; 

• Nomear as cores e formas;  

• A criatividade através das formas geométricas;  

• Desenvolver a imaginação e a capacidade de abstração e interpretação; 

• Desenvolver o raciocínio lógico; 

• Ofertar conhecimento de mundo, verificando a existência do saber na 

realidade. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Dando continuidade aos estudos das cores e as formas geométricas, e a partir 

desses saberes, apresentar o universo das cores, as diferentes tonalidades e suas 

características, e onde estão presentes. Reforçando estes saberes. (Site: Pinterest) 

 

 

Salvar 

 

https://br.pinterest.com/pin/720294534126223239/     -llayolartes.blogspot.com.br 

https://br.pinterest.com/pin/720294534126223239/


CANTINHO DA LU: LIVRO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

1. Agora vamos desenhar no caderno as figuras abaixo e pintar nas cores que 
cada uma se encontra. Vocês conseguem. 

 

 

Fonte: https://aprendertiabella.blogspot.com 

http://tiagy.blogspot.com/2019/02/aprendendo-as-formas-geometricas-
planas.html?m=1 

 

http://tiagy.blogspot.com/2019/02/aprendendo-as-formas-geometricas-planas.html?m=1
http://tiagy.blogspot.com/2019/02/aprendendo-as-formas-geometricas-planas.html?m=1


2. Agora vamos seguir as instruções das figuras e fazer a foca.  Desenhar e pintar 
de acordo com as cores indicadas. Vai ficar linda!! 

 

https://br.pinterest.com/pin/850687817090806735/ 

https://www.google.com/search?q=dobradura+de+foca+com+c%C3%ADrculos-

+pinterest&rlz=1C1SAVI_ 

 

https://br.pinterest.com/pin/850687817090806735/
https://www.google.com/search?q=dobradura+de+foca+com+c%C3%ADrculos-+pinterest&rlz=1C1SAVI_
https://www.google.com/search?q=dobradura+de+foca+com+c%C3%ADrculos-+pinterest&rlz=1C1SAVI_


CIÊNCIAS 

Objetivo da aula: Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e 

associá-la ao tamanho da sombra projetada. 

AS SOMBRAS E O SOL 

Observe os animais no Teatro de Sombras com as mãos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Teatro de Sombras envolve uma fonte de luz, uma superfície de projeção e objetos 

manipulados entre a fonte de luz e a superfície. 

Fontes de luz utilizadas podem ser naturais, como a luz do sol ou de chamas de 
velas e lamparinas, ou fontes artificiais como lanternas, lâmpadas, luminárias e 
refletores.  

Se for possível,  CLIQUE AQUI para assistir ao vídeo e aprender como fazer sombras 

de animais com as mãos. 

 

 

O sol é uma Estrela. 

Estrelas, como o SOL, emitem luz, enquanto que os planetas do sistema solar 

e seus satélites refletem a luz solar.  

                        A LUA, nosso satélite natural, também reflete a luz do Sol,                    

                         sendo que sua aparência no céu, (que são as fases da lua),     

                        depende da posição da Lua em relação ao Sol no espaço.  

A Terra não produz calor, é a luz solar que esquenta o ar e superfície da Terra. 
A luz solar pode ser decomposta em diferentes cores, como no arco-íris. A luz é uma 
forma de energia. Sabemos ainda que o Sol é branco-amarelado quando está alto no 
céu, mas bem amarelo ou alaranjado no nascente, (quando nasce), e no poente 
(quando se põe).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx7nw5QC0zQ


O movimento do Sol e as Sombras 

Observe como as sombras se formam dependendo da posição do foco de luz. 

 

 

Durante o dia, com o movimento do sol, as sombras também se movimentam. 

Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no por do sol, é quando 

ela é direcionada da direita para a esquerda, quanto mais inclinado estiver o foco de 

luz, maior é a sombra.  

 E é mínima ao meio-dia, quando a luz é posicionada de cima para baixo, a 

sombra diminui. 

Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia (manhã 

mais corrida; ao meio dia quase não se observa a sombra; à tarde mais comprida), 

devido à posição aparente do sol no céu. 

                                                                            

 Copie e responda as questões em seu caderno: 

1- O sol muda de posição durante o dia, e com isso as sombras também se 

movimentam. Responda como é a sombra ao: 

a) Nascer do sol: 

b) Meio-Dia: 

c) Pôr do Sol: 

 

2- Será que a sombra imposta pela luz da lua é a mesma durante a noite toda? 

 

3- Como você acha que o planeta Terra consegue se aquecer, se não produz 

calor?    

 

Referências bibliográficas: 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2349/as-sombras-e-o-sol#atividade-

sobre-este-plano 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aula 05: 

Habilidades BNCC: (EF12EF02). Explicar por meio de múltiplas linguagens (corporal, 

visual, oral e escrita) as brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para 

suas culturas de origem.  

OBJETIVOS:  

Realizar a brincadeira “Desafio do Tato” e tentar adivinhar o maior número de objetos 

possíveis. Trabalhar os sentidos (tato, olfato e audição) enquanto está com os olhos 

vendados.  

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

As brincadeiras são a principal forma de expressão das crianças, através dela a 

criança vai vivenciar sua criatividade, sua saúde mental, física explorando os 

potenciais do seu corpo, além de se divertir.  

ATIVIDADE: DESAFIO DO TATO  

Chame sua família para fazer essa brincadeira com você.  

Não convidar amigos ou vizinhos para brincar, faça a brincadeira somente com as 

pessoas que moram na sua casa para evitar contagio pelo Coronavírus (COVID-19)  

MATERIAIS: 

As famílias poderão utilizar o que possuem em casa para as crianças, como: em 

pequenos potinhos ou pratinhos, podem ser dispostos em pequenas quantidades 

macarrão cru, milho de pipoca cru, sabão em pó, brinquedinhos de plástico das 

crianças, pó de café, materiais escolares disponíveis (canetas, borracha, lápis), 

utensílios domésticos (colher, colher de pau), elementos da natureza como terra, 

sementes, folhas, botões de camisas, enfim, aquilo que for cabível às famílias. 

Cuidado para a escolha dos objetos para que não quebrem ou machuquem a mão 

da criança.  

Um pequeno pedaço de tecido para vendar os olhos. Ou também é possível, que 

alguém feche os olhos da criança! 

Se possível dispositivo eletrônico para assistir ao vídeo de demonstração. 



PROCEDIMENTOS: 

Antes de iniciar a atividade faça um alongamento com a sua família! 

 
FONTE: HTTPS://WWW.SUPLEMERCADOFIT.COM.BR/BLOG/A-IMPORTANCIA-

DO-ALONGAMENTO/ 

 

A brincadeira Desafio do Tato pode ser feita por duas ou mais pessoas. A brincadeira 

é feita com a pessoa vendada sentada em posição confortável e com as mãos livres. 

Uma pessoa fica com os olhos vendados enquanto a outra coloca objetos na sua 

mão. Apenas com o tato (e o auxílio do olfato – cheiro e audição - barulho caso 

queira) você precisa adivinhar qual é o objeto que está na sua mão. Selecione uma 

quantidade de objetos e tente ver quantos acerta, vá anotando os pontos. Quando 

os seus objetos acabarem é a vez da próxima pessoa ficar vendada e ver quantos 

objetos ela acerta, anote os pontos também. Quando todas as pessoas tiverem 

brincado é hora de ver quem acertou mais objetos e ganhou o desafio do Tato. 

É importante o auxílio de um responsável para ajudar a escolher os objetos que serão 

usados. Os objetos e as mãos devem ser higienizados com água e sabão ou álcool 

https://www.suplemercadofit.com.br/blog/a-importancia-do-alongamento/
https://www.suplemercadofit.com.br/blog/a-importancia-do-alongamento/


em gel antes e depois de finalizar a brincadeira para evitar o contagio pelo 

Coronavírus (COVID 19).   

A criança também pode brincar sozinha, somente com um responsável para lhe 

entregar o objeto, e no final ela irá contar da mesma forma quantos acertos ela teve 

no desafio do tato! 

 

https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/10/04/confira-ideias-de-

brincadeiras-para-fazer-com-objetos-do-cotidiano.htm?mobile&imagem=2 

 

Após a atividade: Faça um breve registro em seu caderno com o auxílio da sua 

família como foi a experiência da brincadeira desafio do tato e quantos objetos você 

acertou! 

Caso tenha curiosidade abaixo está um vídeo demonstrativo do Desafio do Tato e as 

suas possibilidades.  

Anexo -  Referencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=vq7Mf7Thqis 

https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/10/04/confira-ideias-de-

brincadeiras-para-fazer-com-objetos-do-cotidiano.htm?mobile&imagem=2 

HTTPS://WWW.SUPLEMERCADOFIT.COM.BR/BLOG/A-IMPORTANCIA-DO-

ALONGAMENTO/ 

Canal do Youtube Quintal da Cultura  

Práticas Corporais Educação Física: Componente Curricular Educação Física - 

Editora:  Moderna - 2019-2022 

 

https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/10/04/confira-ideias-de-brincadeiras-para-fazer-com-objetos-do-cotidiano.htm?mobile&imagem=2
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/10/04/confira-ideias-de-brincadeiras-para-fazer-com-objetos-do-cotidiano.htm?mobile&imagem=2
https://www.youtube.com/watch?v=vq7Mf7Thqis
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/10/04/confira-ideias-de-brincadeiras-para-fazer-com-objetos-do-cotidiano.htm?mobile&imagem=2
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/10/04/confira-ideias-de-brincadeiras-para-fazer-com-objetos-do-cotidiano.htm?mobile&imagem=2
https://www.suplemercadofit.com.br/BLOG/A-IMPORTANCIA-DO-ALONGAMENTO/
https://www.suplemercadofit.com.br/BLOG/A-IMPORTANCIA-DO-ALONGAMENTO/


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVOS DA AULA: 

- FAMILIARIZAR-SE COM O GÊNERO PARLENDAS. 

- AVANÇAR NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DAS 

PARLENDAS. 

- AMPLIAR O REPERTÓRIO DE LETRAS E PALAVRAS. 

- PERCEBER DIFERENTES RÍTMOS E RIMAS. 

- DESENVOLVER A LINGUAGEM ORAL E ESCRITA DE MANEIRA LÚDICA. 

- AMPLIAR O VOCABULÁRIO. 

- IDENTIFICAR PALAVRAS E FRASES DENTRO DO TEXTO MEMORIZADO. 

 

VAMOS RECORDAR OS ESTUDOS DAS PARLENDAS? LEIA A PARLENDA 

ABAIXO COM MUITA ATENÇÃO E EM SEGUIDA COPIE EM SEU CADERNO, SE 

FOR NECESSÁRIO PEÇA AJUDA HÁ UM ADULTO. 

 

 

 

 



AGORA, COPIE E RESPONDA TODOS OS EXERCÍCIOS EM SEU CADERNO: 

 

1) CIRCULE TODAS AS PALAVRAS DO TEXTO ONDE APARECE LH. 

 

2) O TEXTO TEM __________PALAVRAS. 

 

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA DAS QUATRO RESPOSTAS ABAIXO 

COM UM X. O ANIMAL QUE APARECE NO TEXTO É:  

 

(   ) UMA FOCA  

(   ) UMA VACA 

(   ) UMA CABRA 

(   ) UM PATO 

 

4) A VACA QUE APARECE NO TEXTO É: 

 

(   ) MAGRA 

(   ) MOLHADA 

(   ) MALHADA 

(   ) MORENA 

5) ESSE TEXTO É: 

 

(   ) UM CONTO 

(   ) UMA PIADA 

(   ) UMA PARLENDA 

(   ) UMA RECEITA 

 

6) A PALAVRA VACA TEM QUANTAS SÍLABAS: 

 

(   ) 1                         (   ) 2                            (   ) 3                                (   ) 4 

 



7) OBSERVE AS FIGURAS E ESCREVA EM SEU CADERNO O NOME DAQUELAS 

INICIADAS PELA LETRA V. 

 

 

 

 

8) RETIRE DA PARLENDA UMA PALAVRA PARA CADA LETRA ABAIXO: 

 

  

 

 

 

PARA SABER MAIS: 

PARLENDAS SÃO TEXTOS QUE RECITADOS COM RÍTMO, O QUE TORNA A 

COMPREENSÃO E A MEMORIZAÇÃO MAIS FÁCIL PARA O LEITOR, 

TORNANDO-AS MAIS CRIATIVAS E ATRATIVAS. 



CARACTERÍSTICAS DAS PARLENDAS:  PRESENÇA DE HUMOR, TEXTO 

CURTO, PODE APRESENTAR UMA HISTÓRIA INCOMPLETA (COM INÍCIO, MAS 

SEM MEIO E SEM FIM), POSSUI VERSOS E ESTROFES, PRESENÇA DE RIMAS. 

 

PARA ILUSTRAR NOSSOS ESTUDOS VAMOS CONHECER OUTRAS 

PARLENDAS? SE TIVER DIFICULDADE EM LER LETRA DE IMPRENSA 

MINÚSCULA, PEÇA AJUDA A UM ADULTO. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO!!! SE QUISER SABER MAIS ACESSE O LINK ABAIXO E DIVIRTA 

– SE COM AS PARLENDAS DO GRUPO PALAVRA CANTADA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs  

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs


BIBLIOGRAFIA: 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm  ACESSO 

EM 05/05/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs ACESSO EM 05/05/2020. 

https://www.espacoprofessor.com/leitura-e-interpretacao-1o-ano-parlenda-vaca-

malhada/ ACESSO EM 06/05/2020. 

http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2016/09/atividades-ineditas-familia-

silabica-do.html?spref=pi ACESSO EM 06/05/2020. 

http://ensinar-aprender.com.br/2014/03/sequencia-didatica-parlendas.html ACESSO 

EM 07/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs
https://www.espacoprofessor.com/leitura-e-interpretacao-1o-ano-parlenda-vaca-malhada/
https://www.espacoprofessor.com/leitura-e-interpretacao-1o-ano-parlenda-vaca-malhada/
http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2016/09/atividades-ineditas-familia-silabica-do.html?spref=pi
http://www.pequenosgrandespensantes.com.br/2016/09/atividades-ineditas-familia-silabica-do.html?spref=pi
http://ensinar-aprender.com.br/2014/03/sequencia-didatica-parlendas.html


HISTÓRIA 
 

 
 

OBJETIVOS DO TRABALHO: 

- IDENTIFICAR E ORGANIZAR, TEMPORALMENTE, FATOS DA VIDA 
COTIDIANA, USANDO NOÇÕES RELACIONADAS AO TEMPO 
(ANTES, DURANTE E DEPOIS). 

- IDENTIFICAR E UTILIZAR DIFERENTES MARCADORES DO TEMPO 
PRESENTES NA COMUNIDADE, COMO RELÓGIO E CALENDÁRIO; 

 

 

 



QUERIDOS ALUNOS: 

LEIAM AS QUESTÕES COM BASTANTE ATENÇÃO!!!!! 

DEPOIS, COPIE AS QUESTÕES EM SEU CADERNO E RESPONDA. 

1) COPIE AS FRASES EM SEU CADERNO E PREENCHA AS LACUNAS COM 
ANTES, DURANTE OU DEPOIS: 

 

A) SEMPRE ESCOVO OS DENTES ________ DE IR DORMIR. UM DIA 

ESQUECI E LEMBREI ________ DE TER DEITADO. LEVANTEI-ME E FUI 

ESCOVAR. ____________ A ESCOVAÇÃO TIVE QUE FICAR BEM ATENTO 

PARA NÃO DORMIR EM PÉ. 

B) ___________ O BANHO DEVE-SE LAVAR BEM O CORPO PARA MANTÊ-LO 

SAUDÁVEL. 

C) DEVEMOS LAVAR AS MÃOS MUITO BEM ___________ DE INICIAR AS 

REFEIÇÕES. E TAMBÉM __________ E __________ DE IR AO BANHEIRO. 

 

 



2) COMPLETE A LINHA DO TEMPO, EM SEU CADERNO, COM FATOS 
IMPORTANTES DA SUA VIDA E FAÇA UM DESENHO DESSES 
ACONTECIMENTOS: 
OBSERVAÇÃO: UTILIZE A QUANTIDADE DE LINHAS QUE ACHAR 

NECESSÁRIO PARA O DESENHO. 

0 NASCI  

DESENHO 

1 ANO   

DESENHO 

2 ANOS   

DESENHO 

3 ANOS   

DESENHO 

4 ANOS   

DESENHO 

5 ANOS   

DESENHO 

6 ANOS   

DESENHO 

7 ANOS   

DESENHO 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

IMAGEM 

https://santamarcelina.org/ultimas-noticias/alunas-de-enfermagem-ensinam-
criancas-sobre-a-importancia-de-se-lavar-as-maos/ acesso em 07/05/2020 

ATIVIDADE, ACERVO PESSOAL. 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

 

                                  

CONTEÚDO 

- SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

OBJETIVO 

 

- COMPARAR E ORDENAR NÚMEROS DO SISTEMA DECIMAL. 

- FUNÇÃO DOS NÚMEROS. 

- RESOLVER PROBLEMAS POR MEIO DE ESTRATÉGIA PESSOAL 

 

OBJETO DO CONHECIMENTO 

 
ESCRITA DE NÚMEROS DE ATÉ DUAS ORDENS 
PROBLEMAS ENVOLVENDO DIFERENTES SIGNIFICADOS DO SISTEMA 

DECIMAL. 

 

1. FAÇA GRUPOS COM 10 BOLINHAS DE GUDE. Copie as perguntas A e B 
no caderno, e responda. 

 

 

 



A) QUANTOS GRUPOS COM 10 BOLINHAS DE GUDE FORAM 
FORMADOS?  

 

B) SOBRAM BOLINHAS DE GUDE SEM GRUPO? QUANTAS? 

 

C) QUANTAS BOLINHAS TEM AO TODO? 

 

 

2. COPIE OS PROBLEMAS NO CADERNO, E RESPONDA:  

A) FERNANDA COLECIONA BRINCOS. ELA POSSUI 35 BRINCOS 
PRATEADOS E 27 BRINCOS DOURADOS DE DIFERENTES FORMATOS. 
QUANTOS GRUPOS DE 10 BRINCOS É POSSÍVEL FORMAR COM O TOTAL 

DE BRINCOS QUE FERNANDA POSSUI? 

A) 2 

B) 3 

C) 5 

D) 6 

 

3. FAÇA AS TABELA NO CADERNO, PINTE AS DEZENAS E UNIDADES, E 
ESCREVA SEUS NOMES. 

 



4. CIRCULE DE 10 EM 10, COLOQUE A QUANTIDADE NOS LOCAIS 
CORRETOS, CONFORME O MODELO. ESCREVA A RESPOSTA NO 
CADERNO:  

 

MODELO: 

 

 

 

A)  

 

B) 

  

C) 

  
D) 

  

E) 

  

F)  

 

G) 

  

H) 

  

I) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CIRCULE OS GRUPOS DE 10 EM 10 E CALCULE CONFORME O EXEMPLO, 
COLOQUE AS RESPOSTAS NO CADERNO. 

 

    

 

 

 

 

 

 



6. OBSERVE A TABELA ABAIXO, E RESPONDA NOS CADERNOS AS 
PERGUNTAS A E B. 

 

 

70 80 30 50 90 10 0 60 40 20 

 

 

A. DO MENOR PARA O MAIOR: 

 

          

 

B. DO MAIOR PARA O MENOR: 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BURITI MATEMÁTICA 

IMAGENS  

https://i.pinimg.com/originals/5f/0d/49/5f0d49c226865e70b12d96339d8f11a7.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/2e/d8/75/2ed875692b235ea91854deb2aa649a8f.jpg 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/5f/0d/49/5f0d49c226865e70b12d96339d8f11a7.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2e/d8/75/2ed875692b235ea91854deb2aa649a8f.jpg


GEOGRAFIA 

LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS NO ESPAÇO 

Na nossa aula anterior aprendemos como nos localizarmos no espaço. Hoje 

continuaremos com atividades de identificar e descrever a localização e a 

movimentação de objetos no espaço. 

OBJETIVOS:  

•  Desenvolver a coordenação motora; 

•  Participar de jogos e brincadeiras; 

•  Representar posições de pessoas e objetos; 

•  Desenvolver noções de lateralidade, localização, direcionamento e sentido; 

•  Descrever localização e movimentação de pessoa e objetos no espaço; 

•  Identificar mudanças de direção; 

•  Desenvolver habilidades de leitura; 

•  Desenvolver a oralidade em situações de comando; 

•  Desenvolver atitudes de interação, colaboração e troca de experiências em 

grupo. 

 A proposta é de atividades interativas, por meio de desenhos, jogos, desenvolvendo 

noções de tamanho, lateralidade, localização, direcionamento, sentido. 

  

ATIVIDADES 

1- Observe o labirinto e responda as questões a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-    Neste labirinto as pessoas seguram um papel. Para que ele serve? 

B-    Por que o menino sentado no chão parece ter dificuldade para sair do labirinto? 



C-    Imagine que você possa comunicar-se por rádio com o garoto que está sentado 

no chão. Que instruções você daria a ele para ajudá-lo a sair do labirinto? 

  

2- Para realizar essa atividade, convide uma pessoa (pai, mãe, irmão...)  para ser o 

seu robô. Escolha um ponto de partida e o ponto de chegada dentro da sua casa 

(sala, cozinha, quintal, banheiro...), e você será o seu guia, usando as orientações 

necessárias: virar à direita, virar à esquerda, seguir em frente, dentre outras, até 

alcançar o espaço desejado. Não se esqueça de vendar os olhos da pessoa (robô) 

que fará o percurso!  Se desejar, repita a brincadeira trocando as posições entre robô 

e o guia. Em seguida registre em seu caderno: 

A- Qual o local onde você está? 

B- Qual o espaço que a pessoa deseja chegar? 

C- Quais comandos (orientações) você utilizou? 

D- Teve algum obstáculo no caminho? 

C- Foi fácil ou difícil orientar a pessoa? 

D- E pessoa que fez o papel de robô, o que sentiu?  

 

3- Observe a cena com vários brinquedos: 

 

Agora responda: 

A- Escreva no seu caderno os nomes dos brinquedos que aparecem nessa cena. 

B- O robô está à direita ou à esquerda das crianças? 

C- A lousa está à direita ou à esquerda das crianças? 

D- Quais brinquedos estão mais próximos da menina? 

E- Quais brinquedos estão mais próximos do menino? 



4- Agora o nosso ponto de referência será a boneca e o leão. Observe a cena e 

responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Qual brinquedo está do lado direito da boneca? 

B. Qual brinquedo está do lado esquerdo da boneca? 

C. Qual brinquedo está do lado direito do leão? 

D. Qual brinquedo está do lado esquerdo do leão? 

E. Tem algum brinquedo na frente da boneca e do leão? 

 

Hora da brincadeira!!!! 

Brincadeira: TOCA DO COELHO 

Como este jogo exige movimentação escolha um local adequado, de preferência a 

sala da sua casa, quintal, seu quarto..., organize o local com a ajuda do seu 

responsável, de modo que favoreça a movimentação. 

COMO BRINCAR: 

Os participantes são divididos em grupos de três jogadores. Dois jogadores dão-se 

as mãos formando a toca e o terceiro ficará entre eles e será o coelhinho. Do lado de 

fora ficam os coelhos perdidos.  Ao ser dado o sinal: ‘Coelhinho sai da toca, um, dois, 

três’, as tocas levantam os braços e todos os coelhinhos devem ocupar uma nova 

toca, inclusive os coelhos perdidos. Quem não conseguir entrar fica no centro, 

esperando nova oportunidade.  

 

O jogo fica mais emocionante se no lugar dos coelhinhos perdidos houver um 

caçador. Nesse caso, apenas um participante fica de fora. Quando for dado o sinal 

ele deverá perseguir os coelhinhos durante a troca de tocas. O primeiro a ser pego 

passará ao posto de caçador, o caçador vira um dos ‘tocas’, e este, por sua vez, vira 



um coelhinho. Se o número de crianças for pequeno, as tocas podem ser desenhadas 

no chão com um giz, assim, ninguém fica de fora da brincadeira. 

  

Fonte:  

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/coelhinho-sai-da-

toca/4e3b209d5cfEditora/Moderna. Projeto Buriti: matemática 2º ano. 2. ed. São 

Paulo: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

 

 

 

 

 


