
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 29 

Professoras: Joelma, Karen, Kate, Lucilene, Lucimara, Márcia, Maria 
Cristina, Marta, Solange, Talita, Vanessa Mota e Vanessa Rodrigues. 

Data: 

05/10/2021 

Turma: 

Maternais A, B e C 

Campos de Experiências:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; Corpo, gestos e 
movimentos. 

 

TEMA: SEMANA DAS CRIANÇAS  

ATIVIDADE:  BRINCANDO DE AMARELINHA  

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

Desenho feito no chão, pula, pula a Aninha, sempre com um ou dois pés, vai jogando uma pedrinha do 

“um” chega até o céu! (trecho da história “Brincar de quê?” de Francisco de Assis Alves) 

Como proposta de hoje, ampliando a percepção espacial, coordenação motora, atenção e diversão dos 

nossos pequenos que amam pular, vamos brincar de amarelinha?  

 

1° Momento: Desenhando a Amarelinha 

Para brincar precisará apenas de um espaço em que possa desenhar a 

amarelinha (quadrados numerados) no chão e uma pedrinha (ou tampinha 

de garrafa pet). Pode utilizar giz, carvão, graveto (se for na terra) ou mesmo 

fita adesiva para fazer o desenho. Veja o modelo na imagem ao lado. 

 

2° Momento: Como brincar 

Antes de iniciar a brincadeira mostre a seu(a) filho(a) como brincar:  

➢ Para chegar até o céu precisa pular nos quadrados ao qual chamamos de casa; 

➢ Usando apenas um pé em cada casa, começando pelo número 1, jogue a pedrinha nesta casa; 

➢ Na casa onde a pedrinha (ou tampinha) está não pode colocar o pé; 

➢ Depois vá seguindo a sequência das casas até chegar ao céu; 

Sugerimos nesse primeiro momento, até que a criança se aproprie 

da brincadeira instruir ela caminhar ao invés de pular 

coordenando 1 casa um pé, 2 casas dois pés. Ao perceber que 

seu(a) pequeno(a) sente-se mais seguro(a) incentive pular. Caso 

ele(a) não consiga equilibrar pulando em 1 pé não tem problema, 

o importante são as tentativas. Conforme a criança for jogando a 

pedrinha pergunte em qual número ela caiu, ajudando-a se 

necessário. Pode optar em diminuir as casas no desenho. 

 

Gostaram da brincadeira?  Façam um vídeo ou fotos destes momentos, relatem 

sobre a atividade e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. 

Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 


