
 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 14  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 
Lourdes, Maria do Carmo / Cláudia, Cristiana, 
Eliane, Milene e Sarah.  

Data: 10/06/2021  
Turma:  

Maternal A e 
Maternal B  

 Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos  

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

  

Estratégia de aprendizagem:  

AMARELINHA 

A brincadeira de hoje será muito legal e temos certeza que vocês já conhecem ou já brincaram, 

AMARELINHA.  

Para iniciar, separe alguns materiais que poderá ser fita adesiva, giz de lousa ou de cera, carvão, 

algo para demarcar o chão, uma pedrinha ou uma tampinha de garrafa PET. Em seguida escolha 

um lugar espaçoso da casa e com ajuda de adulto desenhe ou monte com fita adesiva a amarelinha 

no chão, onde cada quadrinho tenha um número dentro. Sugerimos que o adulto inicie a brincadeira 

e demonstre para a criança como se brinca, jogando a pedrinha no quadradinho com o número 1 

e pular de quadrinho em quadrinho até chegar ao céu.  

Chame toda a família para brincar e divirtam - se! 

  

 

 

 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade.  

 



 

            
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 14 

Professores: Carolina Q., Gilmar, Reinaldo, 
Silvia, Caroline F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 
Data: 10/06/2021 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO BRINCAR 

 

Estratégia de aprendizagem:  

O Jogo das pedrinhas 

Existem inúmeras brincadeiras e jogos que atravessaram os séculos e existem até os dias atuais. Apesar 

de nós não sabermos as origens das brincadeiras, acabamos aprendendo através de algum familiar que nos 

ensina como brincar. Isso acontece, na maior parte das vezes, de forma oral, com uma pessoa mais velha 

dizendo como se brinca ou se joga a uma criança. O mesmo pode se dizer do jogo das pedrinhas. 

O jogo das pedrinhas tem vários outros nomes pelo mundo, sendo também conhecido como “cinco marias”, 

“jogo do osso”, “onente”, “bato”, “arriós”, “telhos”, “chocos”, “nécara”, “Chinas y Chinos”, “Knucklebones”, 

“Osselet” ou “bugalhos”. O jogo consiste em lançar com a mão para o alto um dos cinco objetos que o 

compõe e pegar os demais que ficaram no chão. Cinco pedrinhas, pode ser jogado com um ou vários 

jogadores. 

Espalhe as pedrinhas no chão, sem que fiquem muito longe nem perto demais uns dos outros. A 

maneira mais comum de jogar é começar pegando uma pedrinha e jogá-la para cima. Antes que a 

pedrinha caia na mesa, pegue rapidamente outra pedrinha com a mesma mão que atirou o primeiro. 

Dica: Caso tenham receio de jogar com pedrinhas, utilize bolinhas ou saquinhos de tecidos. 

 

 

 

Não esqueçam de compartilhar conosco através de vídeos, fotos ou relatando como foi o 

momento da atividade.  

 


