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DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 1 

 Você já brincou de amarelinha? A amarelinha é uma das brincadeiras mais conhecidas do Folclore 

Brasileiro!  

A amarelinha é uma manifestação de brincadeira infantil que possui a relação de domínio da 

própria ação corporal como motivo principal. A criança pode auto desafiar-se e “aceitar desafiar-se 

corporalmente buscando sempre novas possibilidades de destrezas para si.” (PROPOSTA 

PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2016. 414).  

 

ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA 

Para brincar junto com a criança desenhe uma amarelinha no chão usando giz, carvão ou 

gravetos (se for brincar na terra) e separe um objeto pequeno: uma tampinha ou uma pedrinha para jogar 

em cada número (um por rodada), começando no número 1. Após jogar a tampinha ou a pedrinha, o 

estudante vai pular toda a amarelinha. Importante: só não pode pisar no quadrinho do número em que está 

o objeto jogado! Agora é só brincar. 

NOME DO ALUNO:  

    

ATIVIDADE 1 

FOLCLORICES DE BRINCAR 

ÁREA: Cultura Corporal 

EIXO: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais;  

CONTEÚDOS:  

 Domínio de ações corporais; 

 Movimentação: exploração em diferentes espaços. 

OBJETIVOS: 

 

 Aceitar desafiar-se corporalmente buscando novas possibilidades de destrezas para si. 
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Fonte:  https://www.wemystic.com.br/brincadeiras-infantis-origem-mistica/ 

  

https://www.wemystic.com.br/brincadeiras-infantis-origem-mistica/
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NOME DO ALUNO:  

    

ATIVIDADE 2 

FOLCLORICES DE BRINCAR 

ÁREA(S): Língua Portuguesa; Artes Visuais. 

EIXOS: Leitura, Percepção e sentido. 

CONTEÚDO(S):  

 Leitura como entretenimento  

 Elementos da sintaxe visual (pontos, linhas, formas, cores); Registro gráfico 

 Leitura de imagens                                     

OBJETIVO(S):  
● Expressar de forma oral/gestual/corporal/ gráfica as sensações produzidas a partir da exploração de 

materiais e leituras de imagens e de mundo.  

● Ler e interpretar texto tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais, relatando e 

argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros discursivos. 

● Ler, interpretar e atribuir sentido às imagens. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 2 

 Após ter brincado de Amarelinha, vamos conhecer um poema do livro “Folclorices de brincar”. 

Esse livro contém vários poemas das autoras Mércia Leitão e Neide Duarte e as ilustrações são de Ivan 

Cruz. É um livro que relaciona texto verbal e texto não verbal. 

ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA 

Família, leia o poema em voz alta para a criança. O poema traz rimas que favorecem o 

desenvolvimento da percepção auditiva e também traz a possibilidade de comparar palavras e sons. 

Converse com a criança sobre o poema e explore as palavras que rimam perguntando se elas conseguem 

identificar a semelhança entre os sons das palavras. Em relação ao conteúdo de Artes Visual, eixo 

percepção e sentido “atribuir significado ao que é ensinado/aprendido e propor momentos de observação 

sensível e apreciação estética aos pequenos desde os anos iniciais da educação requalificarão os sentidos 

dos mesmos frente ao universo cultural” – (PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 2016, p. 467). 
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Fonte:https://linguagemeafins.blogspot.com/2017/04/folclorices-de-brincarestimulos.html 

 

Para iniciar, vamos apreciar o Poema “Amarelinha”.  

 

NOME DO ALUNO:  

 

 

 

Fonte:https://www.slideshare.net/dulcilene/folclorices-de-brincar-14143618/8 

https://linguagemeafins.blogspot.com/2017/04/folclorices-de-brincarestimulos.html
https://www.slideshare.net/dulcilene/folclorices-de-brincar-14143618/8
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Após a leitura do Poema “Amarelinha”, vamos observar e apreciar a ilustração de Ivan Cruz. Em 

seguida, converse sobre a ilustração com a criança, com base nas questões sugeridas abaixo. Você pode 

fazer outros questionamentos durante a conversa.  

 

 

Fonte:http://crinfancia.blogspot.com/2013/04/amarelinha-da-tela-ao-poema-parte-1.html 

Neste poema encontramos várias rimas. Por exemplo: PULAR RIMA COM DEIXAR. 

Vamos encontrar outras rimas? (Família, essa atividade explora a oralidade, você pode 

registrar nas linhas abaixo a resposta da criança e pesquisar outras palavras que rimam 

com as palavras do poema). 

● PISAR RIMA COM:_______________________ 

●  LINHA RIMA COM:______________________________ 

● PEDRINHA RIMA COM:__________________________________ 

 

http://crinfancia.blogspot.com/2013/04/amarelinha-da-tela-ao-poema-parte-1.html
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 QUAL É A BRINCADEIRA RETRATADA NESSA OBRA DE IVAN CRUZ? 

 QUEM ESTÁ BRINCANDO? SÃO CRIANÇAS OU ADULTOS? 

 ONDE ESTÃO BRINCANDO? 

 QUANTAS PESSOAS ESTÃO PARTICIPANDO DA BRINCADEIRA? 

 VOCÊ ACHA QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FELIZES OU TRISTES? 

 QUE CORES E FORMAS APARECEM NA CENA? A FIGURA TEM 

LINHAS RETAS? E LINHAS CURVAS? AS FIGURAS ESTÃO PARADAS 

OU EM MOVIMENTIO? 

 TEM LUZ? DE ONDE VEM A LUZ? A LUZ É NATURAL OU 

ARTIFICIAL? 

 QUEM ESTÁ NA FRENTE? QUEM ESTÁ NO MEIO? QUEM ESTÁ NO 

FUNDO?  

 NESTA AMARELINHA APARECEM NUMEROS?  
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NOME DO ALUNO:  

    

ATIVIDADE 3  

FOLCLORICES DE BRINCAR 

ÁREA(S): Artes Visuais  

EIXOS: Materialidade e Fazer Artístico 

CONTEÚDO(S):  

 Ferramentas, matérias e suportes diversos 

 Registro gráfico através do desenho. 

 Leitura de imagens 

 Pesquisas sensoriais 

 

OBJETIVO(S):  

 

● Explorar e apropriar-se de diferentes suportes – tradicionais e alternativos – na realização de 

trabalhos expressivos. 

● Exercitar a gestualidade por meio do desenho 

● Ler, interpretar e atribuir sentido às imagens: obras artísticas e suas próprias produções. 

● Viver processos de criação exercitando a imaginação. 

● Exercitar a gestualidade através do desenho e da pintura. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 3 

Para registrar as atividades desta semana e após brincar de Amarelinha, faça um desenho da 

brincadeira AMARELINHA, nesse momento pode-se retomar a ilustração de Ivan Cruz da 

atividade anterior. O desenho pode ser feito com canetinha, giz de cera, tinta ou lápis de cor. Desenhe 

com quem e onde você brincou de Amarelinha.  Desenhar “parece uma simples atividade, mas ao fazer 

seus experimentos gráficos, a criança está colocando seu pensamento em ação, num movimento de 

pesquisa exploratória e repetitiva em busca de novas ideias, novos traçados, a fim de se apropriar do 

conhecimento adquirido” (PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2016, p. 

476).   

ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA 

Família, ofereça lápis, giz de cera, giz de lousa, carvão, elementos naturais (tijolo, pedra, torrão 

de terra), papéis, chão, papelão, etc. Enfim, uma diversidade de materiais e suportes para elaboração da 

atividade. Caso não tenha os materiais solicite orientações na Escola Municipal de Educação Infantil 

de seu filho.  
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NOME DO ALUNO:  

 

O desenho também pode ser feito nesta folha! Depois tire uma foto e envie-o para o (a) professor (a) 

da sua turma!  
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_____________________________________________________________________________________ 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 4 

 

 Para finalizar, que tal brincar novamente de Amarelinha? Veja se você consegue pular sem 

encostar nas linhas, se consegue falar quais números você está pulando, se consegue pular a amarelinha 

até o final, de um pé só, enfim, brinque quantas vezes você quiser e desafie pular cada vez melhor!  

 

ORIENTAÇÃO PARA A FAMÍLIA 

 

Família, brinque novamente com a criança e nesse momento com foco na contagem oral e na 

sequência numérica (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) que a amarelinha proporciona. Você pode brincar de pular 

também de diversas formas (pular com um pé só, com os dois pés juntos, etc) nesse momento e 

diversificar a brincadeira.  

ATIVIDADE 4 

FOLCLORICES DE BRINCAR 

ÁREA: Cultura Corporal; Matemática. 

EIXO: Destrezas e desafios corporais; Números. 

CONTEÚDOS:  

 Domínio de ações corporais; 

 Contagem oral, números naturais e sequência numérica. 

 Contagem oral em contextos diversos 

OBJETIVOS:  

 Aceitar desafiar-se corporalmente buscando novas possibilidades de destrezas para si. 

 Ampliar e aprofundar os conhecimentos de números em diferentes contextos. 


