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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

NOME DO ALUNO:    
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Narração de fatos (atividades com gêneros: contos de fadas), descrições 

de situações, objetos, seres humanos, som das letras R, posição da sílaba, os sons do S, Z e R nas 
palavras. Valor sonoro das partes finais. 
OBJETIVOS: Estudar e produzir, de forma escrita, narração de fatos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. Perceber o princípio acrônico que opera nos 
nomes das letras do alfabeto. 
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AGORA, LEIA A LISTA DOS NOMES DE ALGUNS BICHINHOS QUE BELA ORGANIZOU E SEPARE AS PALAVRAS EM 

SÍLABAS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: cucasuperlegal.com 
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SEPARE AS PALAVRAS, DE ACORDO COM OS GRUPOS: 
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Fonte: Pinterest 
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Fonte: Jardim da tia Di 
 

Pinterest 
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                  Fonte: Jardim da tia Di 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 MATEMÁTICA 

NOME DO ALUNO:     

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Números naturais: leitura, escrita, comparação e ordenação – até 100. Valor 

posicional e papel do zero. Relações numéricas: maior que, e maior que, estar entre. Unidades de tempo: 
dia semana, mês bimestre, ano e horas (relógio digital). Sistema Monetário brasileiro ( situações 
problemas) identificação do valor de cédulas e moedas. 
OBJETIVOS: Comparar e ordenar números naturais ( até a ordem de dezenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). Medir a duração de 
um intervalo de tempo por meio do relógio digital. Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e 
cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. 
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Ativiades adaptadas de: https://www.soescola.com/2016/09/atividades-de-matematica-2-ano_20.html 

https://www.soescola.com/2016/09/atividades-de-matematica-2-ano_20.html
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS: As partes da planta – raiz, caule, folha, flor, fruto e a semente.       

OBJETIVOS: Identificar as principais partes de uma planta e suas funções. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 
 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 CIÊNCIAS 
 

NOME DO ALUNO: TURMA:    
 

 

Conteúdos: Como são as plantas: as partes das plantas. 
 

Embaixo dos galhos e das folhas de árvores, nós nos protegemos do sol e descansamos. Morcegos se 

alimentam de frutos, e beija-flores sugam o líquido nutritivo das flores. As raízes das plantas ajudam o solo 

a não ser levado pela água e pelo vento. Assim, vemos que os seres vivos e o ambiente se relacionam 

com diferentes partes das plantas. 

RAÍZ, CAULE, FOLHAS, FLORES, FRUTOS E SEMENTES, são partes que podem compor uma planta. 

As flores, os frutos e as sementes podem aparecer apenas em certos períodos da vida da planta. 

Existem plantas que não têm alguns desses componentes, como o pinheiro, que não têm flores nem 

frutos, e os musgos, que não têm caule, flores, frutos ou sementes. 

1- Atividade: Consulte o texto para escrever os nomes das partes da planta e pinte com capricho!!! 
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CAULE: sustenta as folhas, flores e fruto - FRUTO: o fruto protege a semente – FOLHA: participa da 

respiração da planta e responsável pela produção de alimento – FLOR: responsável pela reprodução da 

planta – RAIZ: responsável pela fixação da planta no solo. 

 

Ativiades adaptadas de: https://atividadespedagogicas.net/2017/06/atividades-sobre-as-partes-das-plantas.html  

https://atividadespedagogicas.net/2017/06/atividades-sobre-as-partes-das-plantas.html
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS: A família no passado e presente: objetos de memória familiar. 
OBJETIVOS: Selecionar objetos e documentos pessoais e grupos próximos ao seu convívio e 

compreender sua função, seu uso e seu significado. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 
 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 HISTÓRIA 
 

NOME DO ALUNO: TURMA:    
 

 
HISTÓRIA 

 

A FAMÍLIA NO PASSADO E PRESENTE: OBJETOS DE MEMÓRIA FAMILIAR. 
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Ativiades adaptadas de: https://www.espacoeducar.net/2012/08/atividades-de-historia-para-o-2-ano.html    

https://www.espacoeducar.net/2012/08/atividades-de-historia-para-o-2-ano.html
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Convivência e interação entre pessoas da comunidade. A 
importância do espaço público (ruas, praças e parques) para a convivência. 
OBJETIVOS: Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou 
comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças. Reconhecer a 
importância do espaço público e identificá-lo como espaço de convivência social. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 
 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 GEOGRAFIA 
 
 

NOME DO ALUNO: TURMA:    
 

 

O BAIRRO 
O bairro é uma parte da cidade. Nos bairros há casas, ruas, praças, padarias, escolas, farmácias e muitas 
outras coisas. 
As ruas, paraças, feiras livres e parques são espaços públicos. Esses espaços, são importantes para a 
convivência da comunidade, pois são utilizados por todas as pessoas que moram, trabalham ou passam 
pelo bairro. 
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Ativiades adaptadas de: https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/geografia/bairro-meu-lugar-de-

vivencia/5361 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/geografia/bairro-meu-lugar-de-vivencia/5361
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/geografia/bairro-meu-lugar-de-vivencia/5361
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DAY 

ATIVI 

NIGHT DAY 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

2º ANO _   
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 Inglês 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Repertório lexical relativo à temática “Dia e Noite” (day, night, star, sun, moon, cloud). 
 Clima e tempo, com descrição do clima: sunny, cloudy, rainy, hot, cold, etc. 

 
 

HELLO DEAR STUDENT! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! COMO VOCÊ ESTÁ?). 

VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA? ARE 

YOU READY? (ESTÃO PRONTOS?). 

NAS ATIVIDADES DESSA QUINZENA, VOCÊ VAI APRENDER SOBRE DUAS 
PARTES DO NOSSO DIA: DAY (DIA) E NIGHT (NOITE). OBSERVE AS IMAGENS 
E DEPOIS PINTE O DESENHO: 
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LUA _____________________ 
 
 

DICAS DE VÍDEOS SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=ar1kwcwZtYY 

https://www.youtube.com/watch?v=XLQEmPWf2n0 

DADES 

1) AGORA, QUE VOCÊ JÁ PINTOU, QUERO QUE ESCREVA. É ASSIM: EU VOU ESCREVER A 

ATIVIDADE E VOCÊ VAI ESCREVER D (DAY) SE FAZ DURANTE O DIA, MAS SE VOCÊ FAZ 

DURANTE A NOITE, VAI ESCREVER N (NIGHT), COMBINADO? 

 
TO SLEEP = DORMIR    

TO TAKE A SHOWER = TOMAR BANHO                                

TO FLY A KITE = SOLTAR PIPA    

TO STUDY = ESTUDAR    

TO PLAY SOCCER = JOGAR FUTEBOL                               

TO READ = LER    

 

2) NA PRÓXIMA ATIVIDADE DESENHE UM YELLOW SUN (SOL AMARELO) NA IMAGEM QUE 

REPRESENTA O DAY (DIA) E UMA BLUE MOON (LUA AZUL) NO DESENHO QUE 

REPRESENTA A NIGHT (NOITE). PINTE AS STARS (ESTRELAS) DE ORANGE (LARANJA) E A 

CLOUD (NUVEM) DE GRAY (CINZA). 

 

 
 

 
AGORA ESCREVA O QUE VOCÊ APRENDEU SOBRE A NATUREZA. COMO SE FALA EM 

INGLÊS? 

DIA   

NOITE     

ESTRELAS    

NUVEM    

SOL    

https://www.youtube.com/watch?v=ar1kwcwZtYY
https://www.youtube.com/watch?v=XLQEmPWf2n0


  

CADA ESTAÇÃO DO ANO TEM AS SUAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE FAZEM COM 

QUE A GENTE PERCEBA MUDANÇAS NO CLIMA. HOJE VAMOS APRENDER TAMBÉM A DIZER 

COMO ESTÁ O CLIMA (WEATHER) DE UM DIA. LET’S GO? (VAMOS LÁ?) 

 

 
VÁ LÁ FORA OU OLHE PELA JANELA E FAÇA UM DESENHO BEM BONITO DE COMO ESTÁ O DIA, 

DESENHANDO O CÉU, O SOL, AS NUVENS NO ESPAÇO ABAIXO: 
 
 

 
 

 
OS DIAS NEM SEMPRE SÃO IGUAIS, ALGUNS DIAS TEMOS SOL, OUTROS SÃO NUBLADOS, EM 

OUTROS PODE VENTAR OU CHOVER MUITO E EM ALGUNS LUGARES DO MUNDO ATÉ NEVA. 

TODOS ESSES DIAS SÃO IMPORTANTES PARA O EQUILÍBRIO DA NATUREZA! ENTÃO VAMOS 

APRENDER UM POUCO DISSO TUDO EM INGLÊS? 

 

 
WHAT’S THE WEATHER LIKE? (COMO ESTÁ O CLIMA?) 

 
 

 



  

 
 

DICAS DE VÍDEOS SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRD 

d9Hew 

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

C0JDtI 

IT’S SNOWY AND 

WINDY. 

IT’S RAINY AND 

CLOUDY. 

REFERÊNCIA: ATIVIDADE DE ELABORAÇÃO 

PRÓPRIA. IMAGENS PESQUISADAS NO GOOGLE 

IMAGENS. 

ATIVIDADES 

 

 
1) LIGUE CADA NOME EM INGLÊS AO SEU SIGNIFICADO EM PORTUGUÊS: 

 

 

 
 

 
NUBLADO ENSOLARADO CHUVOSO NEVANDO VENTANDO 

 
2) AGORA, FAÇA UM DESENHO DO CLIMA PEDIDO EM CADA JANELA ABAIXO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
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3 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Artes Visuais e Música. 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

ARTES VISUAIS: Figura humana: simetria e proporção; Retrato e autorretrato. 
MÚSICA: Música corporal; Corpo humano como fonte sonora. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 
ARTES VISUAIS: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais; Experimentar a 
criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços. 
MÚSICA: Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, 
reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em 
especial, aqueles da vida cotidiana; Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 
corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 
 

 

 

2º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 ARTE 
 

NOME DO ALUNO: TURMA:    

 

ARTE 
 

  
 

Retratos e Autorretratos 

Você sabe o que é um retrato? Você tem algum retrato na sua casa? 

Retratos são imagens que representam uma ou mais pessoas. 

Podem ser criados de diversas maneiras, por exemplo, por meio de 
fotografia, pintura, desenho, escultura e gravura. 
Atualmente, mesmo com a existência da fotografia, os artistas ainda 
fazem pinturas de pessoas. A pintura permite que o artista tenha 
liberdade em sua obra, criando retratos que podem ser expressivos, 
imaginários e até mesmo abstratos. É possível inventar cores, formas 
e situações que são diferentes da realidade, mas que representam a 
pessoa retratada. 
Observe atentamente as imagens ao lado: 

Você consegue identificar alguma semelhança nas duas imagens? 
E diferenças, consegue ver alguma? 

As duas imagens são retratos do artista Mário de Andrade, a primeira 
imagem podemos observar que é uma fotografia e a segunda imagem 
é uma pintura. As figuras pequenas nos cantos são os autores dos 
retratos. Mesmo com toda a liberdade de criação e diferenças em 
cores, podemos observar nas imagens acima que o rosto retratado na 
pintura se parece com o rosto fotografado. O segredo para pintar um 
rosto tão parecido com o real é a observação. O artista deve observar 
atentamente a pessoa que ele vai retratar, analisando todos os 

Olá crianças! Como vocês estão? 
Neste bloco de atividades vamos voltar aos nossos estudos 
sobre artes visuais e música. 
Para começar nossos estudos, vamos praticar o desenho e 
a pintura com retratos e autorretratos. 

Concentre-se e solte a sua criatividade! 
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RETRATO AUTORRETRATO 

detalhes como, por exemplo, a cor da pele (se tem marcas, cicatrizes, manchas, pintas), o formato e a cor 
dos olhos, o formato do nariz, da boca, como é o cabelo (longo, curto, liso, enrolado, crespo ou até mesmo 
careca), se a pessoa usa algum objeto no rosto (óculos, brincos nas orelhas, piercings), etc. 

Eu posso pintar um retrato meu? 

Claro que sim! Quando retratamos a nós mesmos chamamos nosso trabalho de autorretrato. 
Observe as imagens a seguir: 

Reconheceram essa artista? 

É a Tarsila do Amaral, a mesma artista que pintou o retrato do Mário de Andrade que nós acabamos de 
ver. Observe os dois autorretratos, percebem como a artista se atenta as características do seu corpo? 

 
Você pode assistir aos vídeos disponíveis nos links abaixo para entender melhor o 
conteúdo e ampliar seu repertório: 

Autorretrato - https://www.youtube.com/watch?v=awFp6C1GCro. Acesso em 18/07/2020. 

Autorretrato - https://www.youtube.com/watch?v=uuJ8K4PIspM. Acesso em 18/07/2020. 

Tarsila do Amaral - https://www.youtube.com/watch?v=1G49qjxD6JI. Acesso em 18/07/2020. 
 

Agora é a sua vez! 
 

Atividade: No primeiro espaço abaixo faça um retrato de alguém da sua família. Primeiro observe bem o 
rosto da pessoa, pode ser uma foto ou pessoalmente. Preste atenção em todos os detalhes e represente 
essa pessoa usando toda a sua criatividade. No segundo espaço abaixo faça um autorretrato. Se olhe no 
espelho e observe bem as características do seu rosto, você também pode parar o desenho para se olhar 
no espelho sempre que precisar. Não se esqueça de caprichar na pintura e se quiser pode contornar os 
seus desenhos. 

https://www.youtube.com/watch?v=awFp6C1GCro
https://www.youtube.com/watch?v=uuJ8K4PIspM
https://www.youtube.com/watch?v=1G49qjxD6JI
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Sons Corporais 

Como os seres humanos começaram a fazer música? 

As primeiras pessoas que habitaram o planeta logo notaram que 
o mundo era repleto de sons. O trovão, o canto dos pássaros, as 
folhas das árvores balançando ao vento, a chuva molhando a 
terra, a correnteza das águas dos rios... Todos esses sons da 
natureza fascinavam os seres humanos primitivos, que também 
começaram a produzir os seus sons. Aprenderam a usar a voz e 
a produzir instrumentos para criar sons arranjados, aos quais 
demos o nome de música. O ser humano descobriu que, além da 
voz, muitos objetos geravam sons, como pedaços de madeira, 
pele de animais esticada, ossos e pedras. 

Podemos fazer música com os sons do nosso corpo? 

Você sabe o que é hambone? É um tipo de música ritmada feita com sons corporais. Os povos africanos 
levados como escravos para o continente norte-americano que inventaram esse tipo de música. 
Lá na África, eles eram livres e costumavam se comunicar usando o som de tambores e de outros 
instrumentos. Nas novas terras, eram escravos, e por muito tempo foram proibidos de possuir 
instrumentos. Como precisavam se comunicar, faziam sons usando o que tinham, isto é, apenas o próprio 
corpo. 
A capacidade de fazer sons e movimentos explorando a materialidade do corpo se tornou cada vez mais 
popular e hoje, o hambone é uma forma de arte praticada por muitas pessoas no mundo todo. 
Pelo Brasil afora, há muitos grupos de músicos que gostam de criar sons e movimentos com o próprio 
corpo. O grupo musical Barbatuques é um exemplo. Usando diferentes efeitos de voz, batendo palmas 
de diferentes maneiras e produzindo sons em diferentes partes do corpo, os Barbatuques criam músicas 
usando o corpo como instrumento musical. 

 
Conheça mais sobre o grupo musical Barbatuques 
visitando o site deles: https://www.barbatuques.com.br/ 
Acesso em 30/07/2020. 

 
Assita os vídeos dos links abaixo para apreciar as musicas 
dos Barbatuques: 
Escravos de Jó – Barbatuques | Tum Pá 
https://www.youtube.com/watch?v=I6LGAY6EJxU 

Peixinhos do mar – Barbatuques | Tum Pá DvD 
https://www.youtube.com/watch?v=xV1KB1iQsWM 

Beautiful Creatures – from RIO 2 | Barbatuques 
https://www.youtube.com/watch?v=MW6sp_AXPI0 
Acesso em 30/07/2020 

 
Agora é a sua vez de criar músicas com sons corporais como os Barbatuques! 

 

Atividade 1: Vamos brincar de “Hit Percussivo”. Siga a letra da música cantando e fazendo os sons com 

os seguintes movimentos corporais: 

Jogo do Tum Pá – Hit Percussivo (Barbatuques) 

Tum Pá 

Tum Tum Pá 
Tum Tum Pá Pá 

Tum Tum Pá 

 

 

Agora vamos falar de música! 

Foto de flauta de osso de pássaro, possivelmente com 
35 mil anos, descoberta na caverna de Hohle Fels, sul 

da Alemanha. 

Foto do grupo Barbatuques retirada do site 
https://www.barbatuques.com.br. 

Tum – bate o pé no chão. 
Pá – bate palma. 
Taka – bate a mão na perna. 
Teke – bate a mão na barriga. 
Toko – bate a mão no peito. 
Pish – estalo de dedo. 

https://www.barbatuques.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=I6LGAY6EJxU
https://www.youtube.com/watch?v=xV1KB1iQsWM
https://www.youtube.com/watch?v=MW6sp_AXPI0
http://www.barbatuques.com.br/
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Se possível grave um vídeo e mande para a sua professora no grupo 
de WhatsApp da sua turma. No vídeo brinque com a atividade do jogo 
Tum Pá ou mostre a música corporal que você criou. 
Estou ansiosa para ver os vídeos de vocês! 

Se cuidem e até a próxima aula! 

ARTE – PÁGINA 4 

Tum Pá 
Tum Tum Pá 

Tum Tum Pá Pá 
Tum Tum Pá 

 

Taka taka Teke teke Toko Pá 
Taka taka Teke teke Toko Tum Pish 

Taka taka Teke teke Toko Pá 
Taka taka taka Pá Pá 

 

 
Você pode fazer essa atividade seguindo o vídeo disponível no link: 
Jogo do Tum Pá – faixa “Hit Percussivo” | Barbatuques 
https://www.youtube.com/watch?v=eVSrfdVf1Jw Acesso em 30/07/2020. 

 

Atividade 2: Use os mesmos sons da atividade 1 para criar uma música nas linhas baixo.Você também 

pode variar o número de sons em cada linha da sequência. Toque a sua música seguindo os sons do 
corpo assim como você fez na atividade 1. Na primeira linha escreva o nome da sua música. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

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. 
Apostila – praticar a arte. 
FERRARI, Solange dos Santos Utuari; LUIZ, Simone; FERRARI, Pascoal Fernando. Porta Aberta: arte, 4º e 5º anos: volume único: ensino 
fundamental: anos iniciais. São Paulo: FTD, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVSrfdVf1Jw
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Você Sabia? 

 
Vocês sabiam que a PETECA é um brinquedo e jogo de origem brasileira indígena? A história popular conta que os 

povos nativos da região de Minas Gerais brincavam de peteca para se divertirem e seu nome é de origem Tupi, significa ‘BATER 

COM A MÃO’. Os índios a faziam com materiais da natureza (penas de aves, palha de milho e pedrinhas). Além de ser uma 

brincadeira muito divertida, atualmente é um esporte oficial, existem campeonatos de Peteca! 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

2° ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 à 20/08/2021 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 queridos, tudo bem? Nesta atividade vamos conhecer alguns jogos e brincadeiras de diferentes 

regiões do Brasil. 

Atividade 1 – Peteca: 
 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre esta brincadeira, que tal construir sua própria Peteca? Convide 

alguém de sua família para ajudá-lo na montagem, é bem simples, basta seguir o passo a passo e se divertir 

muito! 

 

 
Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/492862752949454594/ - Acesso em 01/07/2021 

https://br.pinterest.com/pin/492862752949454594/
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DICA: segure a peteca por essa parte (que mostra a seta) e 

bata embaixo dela com a palma da mão. 

Atividade 2 – Brincando de Peteca: 
 

Agora vamos brincar com a peteca, que tal alguns desafios? 

 
1- Tente equilibrar a peteca em várias partes do corpo: em cima da cabeça, no ombro, nas mãos e onde 

mais vocês quiserem; 

2- Jogue-a para cima e segure-a com as duas mãos, depois jogue novamente e segure apenas com uma 

das mãos (tente segurar primeiro com a mão esquerda e depois com a mão direita); 

3- Segure a peteca com uma das mãos e com a outra rebata de baixo para cima, tentando lançar o mais 

longe possível, depois lançar o mais alto possível. 

 
 

 

4- Convide alguém de sua casa para brincar em dupla com você, um jogando para o outro; 

5- Se tiver mais pessoas para brincar, façam um círculo para que todos participem. 

 
Atividade 3 – Quente ou frio? 

 
 

Esta é uma brincadeira muito comum na região Norte do nosso país e muito semelhante a uma caça ao 

tesouro. Super divertida e muito simples, pode ser feita dentro de casa ou, se preferir, em seu quintal. Reúna 

sua família e escolham um objeto para esconder - pode ser uma tampinha de refrigerante, um brinquedo 

pequeno, entre outros - escolham também o líder desta rodada, ele irá esconder o objeto e dar as dicas. Em 

seguida os demais participantes devem fechar os olhos, assim não poderão saber onde estará o item. 

Quando o objeto estiver escondido o líder dirá: “Pronto, vamos começar!”; e então os demais participantes 

poderão ir à caça do objeto escondido. Cabe ao líder dar as dicas do jogo dizendo: “Está quente!” – aos 

participantes próximos ao esconderijo; e “Está frio!” – para aqueles que estiverem bem longe de achar o 

objeto. Quem encontrar o item primeiro será o próximo líder. 
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Imagem disponível em: https://www.bloguito.com.br/brincando-de-ta-quente-ta-frio - Acesso em 01/07/2021 

 

 

Atividade 4 – Cabra Cega: 
 

Esta é uma brincadeira muito conhecida em nossa região, muito fácil de se brincar e com regras bem 

simples... vamos lá? Escolha um espaço seguro para realizar a brincadeira, se possível longe de móveis e 

outros objetos que possam causar algum tipo de acidente e chame sua família para se divertir com você! 

Um dos participantes deve ficar com os olhos vendados (pode usar um lenço, um pano ou uma camiseta) e 

será a ‘cabra cega’. Então, de olhos vendados, ele deve tentar pegar os demais participantes, que ficam 

livres para caminhar pelo espaço delimitado. A primeira pessoa a ser pega pela ‘cabra cega’, deve ocupar o 

seu lugar e também tentar pegar alguém. 

Sugestões: para dificultar um pouquinho a brincadeira, vocês podem girar a ‘cabra cega’ para que ela tenha 

mais dificuldade em encontrar os participantes e podem combinar também de, ainda de olhos vendados, 

tentar adivinhar quem foi pego fazendo alguma pergunta ou tocando o rosto da pessoa. 

 

 
Imagem disponível em: http://www.casinhadacys.com/2017/01/atividades-para-estimular-as-criancas.html - Acesso em: 01/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brincamos, aprendemos e nos divertimos muito! Para finalizar, a figura abaixo mostra algumas 

brincadeiras bem divertidas. Pinte a brincadeira que você mais gosta! 

https://www.bloguito.com.br/brincando-de-ta-quente-ta-frio%20-%20Acesso%20em%2001/07/2021
http://www.casinhadacys.com/2017/01/atividades-para-estimular-as-criancas.html
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Imagens disponíveis em: http://prof-silviaboschini.blogspot.com/2012/08/22-de-agosto-dia-do-folclore-desenhos.html - Acesso em 01/07/2021 
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