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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal IIA  Data:08/07/2020 

Título da Atividade 03: Vamos Brincar de Amarelinha? 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando –se por nocoes como frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, 

fora etc, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.(EI02CG02); 

• Apropriar-se de gestos e movimento de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras.(EI02CG01); 

• Relacionar números as suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequencia. (EI03ET07); 

 

Resumo:  

Não existe nada mais divertido do que brincar, não é mesmo? As brincadeiras e os jogos sempre 

existiram, em diferentes sociedades e épocas. Você já pensou nas brincadeiras prediletas dos seus 

avós e dos seus pais quando eles eram crianças? 

No início do século XX, não existiam equipamentos como computador, videogame e televisão. Por 

isso, as crianças divertiam-se com outras coisas: brincavam de amarelinha, esconde-esconde, passa-

anel, gude, pião e cantigas de roda. 

Em geral, essas brincadeiras aconteciam na rua ou no quintal de casa. Fáceis de aprender, elas 

guardam riquezas de outras épocas e de várias culturas. Nessa atividade iremos brincar de amarelinha 

a forma mais tradicional é desenhar uma sequência de quadrados e numerá-los de 1 a 10; logo após 

o último quadrado, desenhar uma nuvem e escrever a palavra “Céu” dentro dela. O objetivo é que o 

participante passe pelos quadrados pulando, muitas vezes em um pé́ somente (quando tiver o desenho 

de apenas um quadrado), e chegue ao final do caminho sem se desequilibrar e sem pisar fora de  
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nenhum quadrado. Não vale também pisar nas riscas. Existem muitas variações e diferentes formas 

de brincar de amarelinha. O importante é usar a criatividade e divertir-se. 

Preparação: 

No primeiro momento escolher um espaço para realizar a brincadeira como por exemplo: quintal, 

varanda ou jardim. Em seguida com a ajuda de um membro da família desenhar o jogo de amarelinha 

usar a imaginação e se divertir. 

 

Materiais: 

  Um giz de lousa ou uma pedra que consiga desenhar no chão. 

 

Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de 

movimentos amplos e expressivos ( quinal, jardim e varanda ).   

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 40 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso grupo do 

WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Se demostrou 

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui reconhecer 

números desenhados no chão? 

 

O que fazer durante? 

• Estimule a criança como palavras como força, você consegue, pular, muito bem e parabéns; 

• Conversar com a criança sobre brincadeira se você brincava quanto era criança e se gostava 

de brincar; 
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• Observe se a criança em equilíbrio e se está gostando da brincadeira; 

• Ajude a criança coordenando as ações dela;  

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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