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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

2 º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04 a 07/05 Língua Portuguesa 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Orientação de escrita, alinhamento e segmentação; exposição de listas, 

parlendas e cantigas como reflexão sobre a escrita; relação fonemas e grafemas. 
OBJETIVOS: Segmentar palavras em sílabas; remover e substituir sílabas iniciais ou finais; perceber o 
princípio acrofônico que opera os nomes das letras do alfabeto. 

 

Srs. Pais e responsáveis: dicas para um bom estudo: 

 Organize o espaço onde o aluno vai fazer as atividades; 

 As atividades devem ser feitas com calma sem pressa, sempre respeitando o ritmo do 

aluno; 

 Sempre que necessário, faça uma pausa entre as atividades; 

 Leia os enunciados e tenha calma ao explicar as atividades para não gerar ansiedade; 

 Certifique-se que ele entendeu, se necessário explique novamente, 

 Crie uma rotina diária de estudos; 

 Pais e responsáveis obrigada pelo apoio, sem vocês nada disso seria possível! 

Seguimos com o ensino remoto e sempre confiantes que tudo vai passar. Enquanto isso não 

acontece continuaremos com as atividades em casa, com a ajuda da família. Orientações sobre o 

cabeçalho, escrita do nome, e nome da Profª. 

Os alunos deverão com a ajuda da família ler e copiar: 

EMEF PROFª CLAUDETE   DA   SILVA   VECCHI. 

 

BAURU,           DE                               DE     2021. 

 

NOME:___________________________________________________ 

PROFESSORA:______________________________2º ANO_____ 

FAÇA O ALFABETO E CIRCULE AS VOGAIS: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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LEIA, LIGUE E SEPARE AS SÍLABAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

2 º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04 a 07/05 Matemática 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Números naturais, leitura, escrita, comparação e ordenação de números 

até 50, ordem crescente e decrescente, unidade de tempo, dia, mês e ano, adição, noções iniciais. 
OBJETIVOS: Comparar e ordenar números naturais, construir sequências de números naturais em 
ordem crescente e decrescente, indicar a duração de intervalos de tempo entre datas, como dias da 
semana e meses do ano utilizando o calendário, resolver atividades com significado de juntar. 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA: 

VOCÊ SABE PARA QUE SERVEM OS NÚMEROS? EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ USA OS NÚMEROS? 

VAMOS APRENDER QUE USAMOS OS NÚMEROS NO NOSSO DIA A DIA EM DIVERSAS SITUAÇÕES: VEJAM! 

PARA COMEÇAR VAMOS IDENTIFICAR OS NÚMEROS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloco 2/ 1º Bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-ordem-crescente-e-decrescente.html&psig=AOvVaw2zJjtyG2SOcbv2qoDtiZx_&ust=1617900679561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICIje_L7O8CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/01/atividade-com-sequencia-numerica-1-ano.html&psig=AOvVaw0BMuFIlBkazJlAgjaOnv9i&ust=1617902429174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjczunS7O8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-ordem-crescente-e-decrescente.html&psig=AOvVaw2zJjtyG2SOcbv2qoDtiZx_&ust=1617900679561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICIje_L7O8CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/01/atividade-com-sequencia-numerica-1-ano.html&psig=AOvVaw0BMuFIlBkazJlAgjaOnv9i&ust=1617902429174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjczunS7O8CFQAAAAAdAAAAABAD
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1- Qual é o primeiro mês do ano?______________________________ 

2- Pinte de vermelho o mês do seu aniversário. 

3- Qual mês tem o nome com 4 letras?_________________________ 

4- Qual é o mês que tem maior número de letras?_______________________ 

Informações para preencher o calendário de abril: 1 de abril é uma quinta-feira. Abril tem 30  dias. 

Feriados: 02 – Sexta-feira da Paixão   -   04 – Páscoa       21- Tiradentes                            

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.pinterest.com/pin/385339311860229589/&psig=AOvVaw0JHk_pLNEAHZ4DEHxrQoD0&ust=1617368752642000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD1lKSO3e8CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/860539441268998540/&psig=AOvVaw2baWmSsEDNIW_Tf8TlM9qX&ust=1617370937034000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCd47OW3e8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.pinterest.com/pin/385339311860229589/&psig=AOvVaw0JHk_pLNEAHZ4DEHxrQoD0&ust=1617368752642000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD1lKSO3e8CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/860539441268998540/&psig=AOvVaw2baWmSsEDNIW_Tf8TlM9qX&ust=1617370937034000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCd47OW3e8CFQAAAAAdAAAAABAD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

2 º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04 a 07/05 Ciências 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Características do planeta terra, localização no sistema solar, movimentos 

de rotação e translação, observando o céu: astros luminosos e iluminados. 
OBJETIVOS: Conhecer os movimentos de rotação e translação, conhecer as diferenças entre astros 
luminosos e iluminados. 

CIÊNCIAS 

Enunciado: aula de Ciências: texto informativo: A terra e seus movimentos. 

Moramos no planeta Terra que faz parte do sistema solar. Nosso planeta gira ao redor de si 
mesmo, como se fosse um pião, e em volta do sol. O movimento que a terra realiza em trono do 
seu próprio eixo se chama rotação. Nosso planeta leva 24 horas para dar a volta em torno de si 
mesmo. Esse movimento marca dois períodos distintos: o dia e a noite. O outro movimento que a 
terra realiza é chamado de translação. Esse movimento dura 365 dias e seis horas, ou seja, um 
ano. Esse movimento e a inclinação da terra dão origem às quatro estações do ano; primavera; 
verão; outono e inverno.  O sistema solar é formado por 8 planetas. O sol é o centro do sistema 
solar.                       

                                                                        

Atividades: leia o texto informativo e complete as questões abaixo: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-o-movimento-de-rotacao-e-translacao.html&psig=AOvVaw2PKiAhOpeggEISFqPvn5hY&ust=1586952795342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlu4Dy5-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-o-movimento-de-rotacao-e-translacao.html&psig=AOvVaw2PKiAhOpeggEISFqPvn5hY&ust=1586952795342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlu4Dy5-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-o-movimento-de-rotacao-e-translacao.html&psig=AOvVaw2PKiAhOpeggEISFqPvn5hY&ust=1586952795342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlu4Dy5-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-o-movimento-de-rotacao-e-translacao.html&psig=AOvVaw2PKiAhOpeggEISFqPvn5hY&ust=1586952795342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlu4Dy5-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-o-movimento-de-rotacao-e-translacao.html&psig=AOvVaw2PKiAhOpeggEISFqPvn5hY&ust=1586952795342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlu4Dy5-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://atividadespedagogicas.net/2019/04/atividades-sobre-o-movimento-de-rotacao-e-translacao.html&psig=AOvVaw2PKiAhOpeggEISFqPvn5hY&ust=1586952795342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjlu4Dy5-gCFQAAAAAdAAAAABAZ
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AULA DE CIÊNCIAS: OBSERVANDO O CÉU 

QUANDO ESTAMOS AO AR LIVRE E OLHAMOS PARA CIMA, VEMOS O CÉU. DURANTE O DIA, 

PODEMOS VER O SOL, PÁSSAROS, AVIÕES E NUVENS NO CÉU.À NOITE, PODEMOS VER A LUA E 

MUITAS ESTRELAS BRILHANDO NO CÉU. 

ALGUNS PLANETAS TAMBÉM SÃO VISÍVEIS À NOITE. A OLHO NU, ELES SE PARECEM COM 

ESTRELAS.  

ASTROS LUMINOSOS: 

ASTROS LUMINOSOS SÃO AQUELES QUE PRODUZEM E EMITEM LUZ E CALOR. AS ESTRELAS SÃO 

ASTROS LUMINOSOS. 

O SOL É UMA ESTRELA. 

ASTROS ILUMINADOS: ALGUNS ASTROS, COMO OS PLANETAS E SATÉLITES NATURAIS, NÃO 

PRODUZEM LUZ. SÃO OS ASTROS ILUMINADOS. 

OS PLANETAS GIRAM AO REDOR DE UMA ESTRELA. É O CASO DA TERRA, QUE GIRA EM TORNO 

DO SOL. OS SATÉLITES NATURAIS GIRAM EM TORNO DE UM PLANETA. A LUA É UM SATÉLITE 

NATURAL QUE GIRA AO REDOR DA TERRA. OS PLANETAS E OS SATÉLITES NATURAIS SÃO 

ILUMINADOS PELA LUZ DA ESTRELA AO REDOR DA QUAL GIRAM. A TERRA E A LUA SÃO 

ILUMINADAS PELO SOL.  

ATIVIDADES: CONSULTE O TEXTO PARA COMPLETAR AS FRASES. 

1- SÃO CHAMADOS DE ASTROS LUMINOSOS OS ASTROS QUE_______________E _____________ 

LUZ E CALOR. 

 

2- O SOL É UMA _______________. 

 

3- ALGUNS ASTROS, COMO OS PLANETAS E SATÉLITES NATURAIS, NÃO PRODUZEM LUZ. SÃO OS 

ASTROS_____________________________. 

 

4- A TERRA E OUTROS PLANETAS SÃO ILUMINADOS PELO________________. 

 

5- A IMAGEM MOSTRA UM PLANETA:  

QUAL É O NOME DESSE PLANETA? ____________. 

FAÇA UM X NA RESPOSTA CORRETA: 

ESSE PLANETA É: 

(      ) LUMINOSO  

(      ) ILUMINADO 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://br.freepik.com/fotos-gratis/globo-planeta-terra-espaco-mundo_669209.htm&psig=AOvVaw1DpfPvX8zPIYogeG_vvBuQ&ust=1586959544890000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMirwZKL6OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

2 º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04 a 07/05 História 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: A criança em outros tempos e espaço, situações cotidianas do passado, 

presente e futuro, direitos e deveres da criança. 
OBJETIVOS: Reconhecer espaços e em outros tempos identificando os motivos que aproxima e 
separa as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

 
HISTÓRIA  
Enunciado: Leia, com bastante atenção, os direitos das crianças. Com a ajuda do responsável 
faça as atividades. Não esqueça de pintar as imagens.  
 

 

 

 

 



Bloco 2/ 1º Bimestre 

 

 



Bloco 2/ 1º Bimestre 

ENUNCIADO: AGORA, VAMOS CONVERSAR SOBRE O TEMPO. LEIA A POESIA COM 
ATENÇÃO E COM AJUDA DO RESPONSÁVEL FAÇA AS ATIVIDADES.  

 

COMO É QUE O TEMPO  

GOSTA DE PASSAR O TEMPO?  
SERÁ QUE ELE TEM  
ALGUM PASSATEMPO?  
SERÁ QUE ELE PERDE AS HORAS?  
OU USA DESPERTADOR?  
SERÁ QUE ELE NUNCA PARA  
NEM PARA DAR UM TEMPO?  
SERÁ QUE ELE NUNCA SE CANSA?  
SERÁ QUE ELE NÃO TIRA FÉRIAS?  
SERÁ QUE ELE PASSA FRIO?  
QUANDO NÃO É BOM TEMPO?  
DIONÍSIO JACOB. ADAPTAÇÃO DE VERDES VERSOS. SÃO PAULO: SARAIVA 2009  
COMO VOCÊ LEU NA POESIA, O TEMPO NÃO PARA. COM AJUDA DE UM RESPONSÁVEL 
VOCÊ VAI COMPLETAR A LINHA DO TEMPO COM FATOS IMPORTANTES DA SUA VIDA.  
SEI QUE VOCÊ É CAPAZ!!!!  

 



Bloco 2/ 1º Bimestre 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

2 º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04 a 07/05 Geografia 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Tipos de moradia e cômodos da casa. 

OBJETIVOS: Estudar os diferentes tipos de moradias, identificar e reconhecer os cômodos da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.professoravaldetecantu.com/2016/07/atividades-sobre-moradias.html&psig=AOvVaw0RDT3JE40Tdj7Ul7qXvTww&ust=1617448904196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj1-PG43-8CFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.professoravaldetecantu.com/2016/07/atividades-sobre-moradias.html&psig=AOvVaw0RDT3JE40Tdj7Ul7qXvTww&ust=1617448904196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj1-PG43-8CFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.professoravaldetecantu.com/2016/07/atividades-sobre-moradias.html&psig=AOvVaw0RDT3JE40Tdj7Ul7qXvTww&ust=1617448904196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj1-PG43-8CFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.professoravaldetecantu.com/2016/07/atividades-sobre-moradias.html&psig=AOvVaw0RDT3JE40Tdj7Ul7qXvTww&ust=1617448904196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj1-PG43-8CFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.professoravaldetecantu.com/2016/07/atividades-sobre-moradias.html&psig=AOvVaw0RDT3JE40Tdj7Ul7qXvTww&ust=1617448904196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj1-PG43-8CFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.professoravaldetecantu.com/2016/07/atividades-sobre-moradias.html&psig=AOvVaw0RDT3JE40Tdj7Ul7qXvTww&ust=1617448904196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj1-PG43-8CFQAAAAAdAAAAABAY
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Enunciado: As partes de uma casa chamam-se cômodos. Com a ajuda de um responsável, 

complete os nomes de cada cômodo. Pinte com bastante capricho. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

2º ANO  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 a 07/05/2021 Inglês 
   

NOME DO ALUNO:  

 

 

 

HELLO DEAR STUDENT! WELCOME BACK! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! 

SEJA BEM VINDO DE VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?). VAMOS RETOMAR NOSSOS 

ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA? ARE YOU READY? LET’S GO! (ESTÃO PRONTOS? 

VAMOS LÁ!).NESTE BLOCO DE ATIVIDADES VAMOS APRENDER ALGUNS COMANDOS 

SIMPLES DO DIA A DIA DA SALA DE AULA E RETORMAR OS NOMES DE ALGUNS 

OBJETOS ESCOLARES.   

VAMOS COMEÇAR COM OS COMANDOS, OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO QUE 

REPRESENTAM CADA UM DELES: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

STAND UP: 

LEVANTE-SE 

TAKE YOUR SEAT: 

SENTE-SE 

BE QUIET/ SILENCE: 

SILÊNCIO 

COME IN: ENTRE LET’S GO: VAMOS OPEN YOUR BOOK: 

ABRA SEU LIVRO 

RAISE YOUR HAND: 

LEVANTE SUA MÃO 

GET IN LINE: FAÇA 

FILA 

PAY ATTENTION: 

PRESTE ATENÇÃO 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Comandos simples do dia a dia de sala de aula. Retomada: Come in / stand up / let's go / be quiet/ 

silence. Vocabulário novo: Open your book/ take your seat/ raise your hand/ get in line/ pay 

attention. 

 Objetos escolares: retomada e ampliação de repertório lexical. 
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AGORA, VAMOS RELEMBRAR OS NOMES E ALGUNS OBJETOS ESCOLARES 

(SCHOOL OBJECTS): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AGORA QUE VOCÊ APRENDEU E REVISOU ALGUMAS DESSAS PALAVRAS, 

VAMOS PRATICAR O QUE FOI APRENDIDO? FAÇA AS ATIVIDADES: 

ATIVIDADES 

1) PINTE E CIRCULE A O COMANDO (CLASSROOM LANGUAGE) PEDIDO EM CADA 

EXERCÍCIO:  

OPEN YOUR BOOK 

  

 

RAISE 

YOUR 

HAND 

   

 

PENCIL ERASER SCISSORS 

SCHOOL 

BAG 

GLUE BOOK 

RULER 

PENCIL CASE 
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PAY ATTENTION 

 

 

 

 

 

 

STAND UP 

 

 

 

 

 

2) LIGUE CADA COMANDO A SUA IMAGEM CORRETA: 

 

TAKE YOUR SEAT 

 

 

BE QUIET/ SILENCE  

 

COME IN 

 

 

GET IN LINE 
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3) COMPLETE CADA PALAVRA SUBSTITUINDO OS SÍMBOLOS PELAS VOGAIS 
CORRESPONDENTES, FORMANDO O NOME DE ALGUNS SCHOOL OBJECTS QUE VOCÊ 
APRENDEU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ENCONTRE NO CAÇA-PALAVRAS ABAIXO OS NOMES DOS OBJETOS 

ESCOLARES ABAIXO:  

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

https://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php 

https://en.islcollective.com/ 

LIVRO MUNDO MELHOR INGLÊS, 1º ANO, PÁGINA 28.  

 

 

https://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/wordsearch.php
https://en.islcollective.com/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 

 

 

 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 a 07/05/2021 ARTE 

 

NOME DO ALUNO:_______________________________ TURMA: ____________ 

 

ARTE 
 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Dança e Artes Cênicas. 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
DANÇA: Percepção do movimento. 
ARTES CÊNICAS: O corpo do ator: gestualidade. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM:  
DANÇA: Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 
ARTES CÊNICAS: Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos, etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento cênico.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Percepção do movimento na Dança  

 
A dança é a arte que utiliza o corpo e o movimento para 
se expressar.  
Para criá-la, os dançarinos elaboram verdadeiras 
composições corporais, ou seja, escolhem 
determinados movimentos que levarão a outros 
movimentos.  
Podem ser realizados movimentos fortes ou fracos, 
diretos ou flexíveis, rápidos ou lentos, relaxados ou 
firmes. Após escolher os movimentos, criam as 
sequências de acordo com e espaço onde ocorrerá a 
dança.  
Muitas vezes os dançarinos desafiam os limites do 
seu corpo para executar movimentos belos, diferentes 
e ousados. 
Assim como existem treinos de futebol, os dançarinos 
precisam treinar os seus corpos e uma das formas 
mais utilizadas para iniciar o treino de um dançarino é 
através de exercícios de consciência corporal. 
Quanto maior for a consciência do próprio corpo e do 
modo como gesticulamos e nos movemos, melhor 
podemos nos expressar.   
 
Agora vamos exercitar a nossa consciência corporal! 

Olá crianças! Como vocês estão? 

Neste bloco de atividades vamos explorar os nossos 

movimentos corporais, e para iniciar nossos estudos vamos 

aprender um pouquinho sobre os movimentos no universo da 

dança. 

Imagem disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/704743041659352380/    

https://br.pinterest.com/pin/704743041659352380/
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Atividade: Com ajuda de um familiar leia a letra da música cantando e fazendo os movimentos que a 
canção pede. 
  

Se puder acompanhe a música assistindo ao vídeo disponível no link:  
Desengonçada – Bia Bedran - https://www.youtube.com/watch?v=Wnv6aVvey6g  
acesso em 18/03/2021.

Desengonçada 
 
 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É a mão direita, mão direita, a mão direita agora 
A mão direita, que eu vou acordar 
É a mão esquerda, a mão esquerda, a mão 
esquerda agora 
As duas juntas que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É o ombro direito, é o ombro direito  
É o ombro que eu vou acordar 
É o ombro esquerdo, é o ombro, é esquerdo 
Os dois juntos que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É o cotovelo direito, é o cotovelo direito  
É o cotovelo que eu vou acordar 
É o cotovelo esquerdo, é o cotovelo esquerdo 
Os dois juntos que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É o braço direito, é o braço direito 
É o braço que eu vou acordar 
É o braço esquerdo, é o braço esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É o joelho direito, é o joelho direito 
É o joelho que eu vou acordar 
É o joelho esquerdo, é o joelho esquerdo 
Os dois juntos que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É o pé direito, é o pé direito, é o pé direito agora 
É o pé direito, que eu vou acordar 
É o pé esquerdo, é o pé esquerdo, é o pé 
esquerdo agora 
Os dois juntos que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

É a cabeça, os ombros, as mãos 
Cotovelos e braços 
Que eu vou acordar 
A cintura, a barriga, o bumbum 
Os joelhos 
Tudo junto que eu vou acordar 

Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer e acordar 

 
 
 

Esta Canção foi escrita pela artista Bia Bedran. 
Beatriz Martini Bedran (Niterói, 26 de novembro de 1955), conhecida pelo nome 
artístico de Bia Bedran, é uma compositora, cantora, atriz e educadora 
musical brasileira.  

Ao longo de uma carreira dedicada às crianças e à arte, é autora de 14 livros infantis e 
gravou e produziu 10 CDs e 2 DVDs, sempre mesclando o canto e a narrativa. É uma 
referência em arte e educação, com públicos cativos em shows, peças de teatro 
infantil e palestras para adultos. 
 
 
 

Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Martini_Bedran   acesso em 18/03/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnv6aVvey6g
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Martini_Bedran
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Imagens adaptadas de: 

http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/caneta-

desenho-para-

colorir/89ca342a808f62fbe47720d2ce8a306e e 

https://br.pinterest.com/pin/352688214563600136/   

acesso em 18/03/2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

O corpo do ator: Gestualidade 

Alguns artistas agem como um personagem vivendo uma 
ação e despertam a nossa imaginação. Estes artistas são os 
atores e as atrizes! 
Os atores e as atrizes podem usar o próprio corpo, podem 
manipular bonecos e até mesmo objetos do dia a dia para 
interpretar personagens, sendo a imaginação, a memória e a 
fantasia elementos fundamentais para a atuação. 
A imaginação pode ser desenvolvida e estimulada por meio 
de exercícios de improviso, como os jogos teatrais.  
O principal objetivo desses exercícios é fazer com que os 
estudantes de teatro e as pessoas em geral, se expressem de 
maneira mais livre, sem seguir modelos prontos. 
Eles apresentam problemas a ser “resolvidos” pelos jogadores 
e abrangem três elementos dramáticos: quem (os personagens); 
onde (o espaço cênico); o quê (a ação que será desenvolvida). 
 
Agora vamos exercitar a nossa imaginação!   
 

Atividade: Reúna toda a família e vamos brincar de “Isso aqui não é”. 
Para essa brincadeira vamos precisar de uma caneta. Sentem 
formando uma roda, de forma que todos os participantes possam se 
enxergar. Um participante começa com a caneta e diz: “Isso aqui não 
é uma caneta, isso aqui é um...” e então o participante transforma a 
caneta em outra coisa, como por exemplo, um avião ou um 
microfone ou mesmo um animal. Ao transformar a caneta em outro 
objeto faça sons e movimente a caneta como se ela realmente se 
transformasse em outra coisa. Passe a caneta para o próximo 
participante que agora não vai dizer mais caneta na brincadeira, mas 
sim o que o amigo acabou de inventar, por exemplo: “Isso aqui não é 
um avião, isso aqui é um...” e assim continua a brincadeira. 
 

 
Se quiser ouvir a explicação de como funciona a 
brincadeira, assista ao vídeo disponível no link: 
Brincadeira: jogo teatral | Laboratório Cultural Sesc - 
https://www.youtube.com/watch?v=W_dbTFBUB64   
acesso em 17/03/2021. 

 

 
Com ajuda de uma familiar, escreva nas linhas abaixo o que a sua caneta virou durante a brincadeira. 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Agora vamos falar de teatro! 

Atriz interpretando uma história com objetos. Imagem 

retirada do vídeo disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DR1jz1OkSWc  

acesso em 18/03/2021. 

http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/caneta-desenho-para-colorir/89ca342a808f62fbe47720d2ce8a306e
http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/caneta-desenho-para-colorir/89ca342a808f62fbe47720d2ce8a306e
http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/caneta-desenho-para-colorir/89ca342a808f62fbe47720d2ce8a306e
https://br.pinterest.com/pin/352688214563600136/
https://www.youtube.com/watch?v=W_dbTFBUB64
https://www.youtube.com/watch?v=DR1jz1OkSWc
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No espaço abaixo faça um desenho da atividade que você mais gostou. Não se esqueça de caprichar na 
pintura, se quiser também pode contornar seu desenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades elaboradas pela professora Raisa Ariane Bonani. 
Referências 
MESQUITA, A. M.; FANTIN F. S. B.; ASBHAR, F. F. S. (Orgs.). Matriz Curricular de Arte. Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal. 
Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016. 
POUGY, Eliana. Ápis: Arte, 4º e 5º ano: volume único. São Paulo: Ática, 2014. 

Se possível grave um vídeo e mande para a sua professora 

no grupo de WhatsApp da sua turma. No vídeo brinque 

mostrando qual das atividades você mais gostou.  

Divirta-se brincando com toda a sua família e aprenda novos 

movimentos mexendo e remexendo o seu corpo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

2° ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

12/04/2021 à 23/04/2021 Educação Física – Prof. Luciana. 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Brincadeiras e jogos no contexto regional. 
OBJETIVOS: Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos presentes no contexto regional 

reconhecendo sua importância como experiências formativas na infância. 

 

Olá, tudo bem? Nesta atividade vamos brincar de AMARELINHA, convide sua Família para brincar 

e aprender com você! 

Acredita-se que a Amarelinha tenha sido criada na Itália, porém seu nome - „amarelinha‟- deriva de 

uma palavra em francês (marelle) que os portugueses achavam ser parecida com a palavra „amarelo‟. Em 

nosso país, esta brincadeira tem diferentes nomes dependendo da região em que se brinca, por exemplo: 

em Minas Gerais chama-se „pular maré‟; na Bahia „pular macaco‟ e no Rio Grande do Sul é „sapata‟. 

Independente do nome, esta brincadeira logo se tornou muito popular, pois, pode ser jogada em 

praticamente qualquer lugar; basta um pouco de espaço livre, uma pedrinha e a diversão está garantida. E 

então, vamos brincar? 

 
 
 
 

Atividade 1: Amarelinha 
 
 

1. Para começar, precisamos desenhar a 
amarelinha no chão (abaixo você encontra 
um modelo de amarelinha tradicional). Você 
pode pedir a ajuda de seus pais ou irmãos 
e as linhas podem ser feitas com giz, 
barbante, pedaço de tijolo e até com 
gravetos na terra. 

2. Utilize uma pedrinha, tampinha ou outro 
material para iniciar a brincadeira: a pedra 
deve ser arremessada no número 1. 

3. Então devemos iniciar saltando nos 
números 2 e 3, pois, não podemos pisar 
onde está a pedra. 

4. Devemos percorrer o trajeto até o „Céu‟ e 
então voltar. Mas atenção: utilize os dois 
pés quando estiver em duas casinhas de 
números: 

 

 
e apenas um pé quando for uma só casa 
(números 1,4,7 e 10; por exemplo ou 
quando a pedra estiver ocupando uma das 
casas duplas). 

 
 

5. Ao voltar, pegue a pedrinha do número 
e salte para a „Terra‟. 

6. A brincadeira recomeça com a pedra 
sendo arremessada no número 2 e todos 
os processos serão repetidos. 

7. Se você estiver brincando com mais 
alguém, reveze a vez de jogar. 

8. Se não acertar a pedrinha dentro da 
casinha, faça mais uma tentativa ou passe 
a vez para seu colega e lembre-se: não 
podemos pisar nas linhas, tem que ser 
dentro da casinha; lembre-se disso quando 
for desenhar a amarelinha.  

9. Ah, quase me esqueci: aqui embaixo vou 
deixar também outros tipos de amarelinha, 
escolha qual desejar. 

10. Quando terminar, faça um desenho para 
me contar quem brincou com você e como 
foi a brincadeira! 

11. Em caso de dúvidas, acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=_vTUIc 
qjvDU- Pulando amarelinha tradicional 
03|Aula criativa- educação Infantil. 

https://www.youtube.com/watch?v=_vTUIcqjvDU-
https://www.youtube.com/watch?v=_vTUIcqjvDU-
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Modelos de amarelinhas: 
 

 

 
 

Disponível em: http://alfabetizacaomagica-dressa.blogspot.com/2010/05/ - Acesso em 05/04/2021 

 
 
 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/594897432010419258/ - Acesso em 05/04/2021 

http://alfabetizacaomagica-dressa.blogspot.com/2010/05/
https://br.pinterest.com/pin/594897432010419258/
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Atividade 2 – Jogo dos erros: Nesta brincadeira, poderemos melhorar nossa capacidade de memorização 
 

e atenção, pois, o objetivo é lembrar onde estavam os objetos. Convide sua Família para a brincadeira e 

escolha um lugar de sua casa que possua diversos objetos, por exemplo: a estante da sala, uma prateleira 

de livros, um armário de brinquedos, as prateleiras do banheiro. Em seguida um dos participantes é 

escolhido para iniciar o jogo, pode ser você! Observe com muita atenção, durante um minuto, onde cada 

objeto está. Quando o tempo acabar, você deve ir para outro local (ou apenas fechar os olhos) enquanto 

outro participante deve mudar alguns objetos de lugar. Depois é só observar o local novamente e tentar 

lembrar o que mudou de lugar! 

DICAS: 1- Comecem mudando um ou dois objetos de lugar e depois aumentem o nível de dificuldade 
mudando três..quatro..cinco! 
2- Caso não tenha em sua casa um local com diversos objetos você mesmo pode criar este local: reúna 
alguns brinquedos, livros e revistas, copos coloridos, canetas, almofadas, pente, pelúcias, o que você tiver 
disponível e organize-os no chão, em cima do sofá ou da cama e divirtam-se! 
Abaixo tem uma outra forma de fazer o Jogo dos erros. A imagem possui sete diferenças, quando as 
encontrar marque-as com um X, depois você pode colorir a figura! 

 

 
Imagem disponível em: https://educacaodigital.itaborai.rj.gov.br/lms/mod/resource/view.php?id=21691 – Acesso em 05/04/2021 

 
 

https://educacaodigital.itaborai.rj.gov.br/lms/mod/resource/view.php?id=21691
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Registre aqui como foi brincar de amarelinha!  
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