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Título da atividade: Jogo de mãos. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos (EI02EF02); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo: 

Os jogos de mãos são utilizados para divertir as crianças há muito tempo, os adultos 

atuais provavelmente participaram de momentos com essa brincadeira ou vivenciaram 

outros praticando. Com a cantiga “Fui à China”, vamos relembrar esse jogo de 

movimentos com as mãos, de maneira adaptada à faixa etária das crianças atendidas. 

 

Preparação 

Materiais: 

Não serão necessários objetos para a execução desta atividade, apenas disposição para 

se divertir. 

 

Espaços:  

Qualquer ambiente domiciliar pode ser utilizado para o desenvolvimento do jogo de 

mãos. Esteja à vontade para escolher o que aconchegar melhor a família. 

 

Tempo sugerido:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra ter compreendido a explicação do adulto referente à execução da 

brincadeira, se desenvolveu habilidade para movimentar as mãos como solicitado e se 

acompanha a canção através da linguagem oral. Observe também, o tempo de 

concentração dedicado pela criança a participar do jogo e o interesse durante a 

participação. 

 

O que fazer durante?  

Proponha o jogo de mãos com entusiasmo e explique a forma de execução com 

paciência para que a criança compreenda e possa praticar com confiança. Durante a 

execução cante a cantiga devagar e de maneira clara para que ela possa acompanhar, 

demonstre alegria em brincar com “seu (a) pequeno (a)”, essa atitude o encoraja a 

participar criando confiança em sua capacidade. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Exemplo do jogo de mãos: https://www.youtube.com/watch?v=3siqbKGX8Lw 

 

 

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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