
 
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANTONIO CUMPIAN SILVA 

Nome do aluno:  Semana: 12 

Professor: Adriana, Elaine, Estela e Telma. Data:26/05/2021 Turma: 
Maternal 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

Continuando o resgate de brincadeiras, hoje queremos convidar a todos da família para 

brincar de “Amarelinha” também conhecida em outras regiões do país como: macaca, 

xadrez, avião, maré, sapata e casco, é uma brincadeira tradicional tão legal, que até 

mesmo os adultos se rendem a ela, só para reviver momentos preciosos da infância. 

Além de promover muito mais que diversão, ajuda no desenvolvimento muscular e motor, 

controle corporal e espacial, favorece o equilíbrio, discriminação visual, socialização, 

concentração, coordenação motora ampla, sequência numérica etc. 

 

 

 

Pedimos ao responsável que separe um pedaço de giz de lousa, fita crepe ou com 

qualquer material que tenha em casa, separe uma pedrinha, tampinha de garrafa pet ou 

qualquer outro objeto para jogar (cada participante pode ter o seu). Em um local espaçoso 

desenhe a amarelinha no chão, fazendo os quadrados, numerando do 1 ao 5, não 

esqueçam de desenhar uma sequência com dois quadrados. Sugerimos que a criança 

esteja presente, observando cada traço feito pelo adulto, procure fazer perguntas sobre a 

forma geométrica e os números, deixando a mesma expressar suas hipóteses e 

descobertas. Agora convide todos da família e a criança para brincar, demonstrando 

como deve ser feito, explicando detalhadamente as regras da brincadeira da seguinte 

forma:  cada participante, ao chegar à sua vez, (priorize a criança para respeitar a sua vez 

e dos demais participantes) deve se colocar à frente da amarelinha, jogar o objeto dentro 

do quadrado número 1, saltar sobre a casa onde está a pedra sem pisar na linha, saltar 

com os dois pés, enfim use a sua criatividade para melhor entendimento da criança. Boa 

diversão e não esqueçam de enviar fotos/ vídeos.  
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