
  

  

ATIVIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021  

Unidade Escolar:    Ano:  3° ano. 

Componente Curricular: Educação Física 

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular, 

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades:  

(GO-EF03EF01) Experimentar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do mundo, de diferentes características, principalmente as cooperativas, contemplando os 

de matrizes indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a importância desses 

no patrimônio histórico cultural. 

(GO-EF03EF23) Identificar as transformações histórico-culturais, valores, regras e significados 

presentes nos jogos, brinquedos e brincadeiras da cultura popular. 

 

 

Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

 

 

Fonte: http://educacaonosemiarido.blogspot.com/2011/10/brincadeiras-antigas-sao-substituidas.html acesso em: 14/04/2020 

 

 

http://educacaonosemiarido.blogspot.com/2011/10/brincadeiras-antigas-sao-substituidas.html


  

  

ATIVIDADE 1 - Na aula de hoje iremos recordar e vivenciar a brincadeira amarelinha. Lembram da 

brincadeira amarelinha? Na próxima página temos uma imagem dessa brincadeira. Com ajuda de um 

adulto escolha um lugar da casa que possa ser desenhado no chão a nossa amarelinha.  

Regras básicas da amarelinha:  

1. Cada jogador/a precisa de uma pedrinha ou tampinha. 

2. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e vai pulando de casa em casa, sem 

pular na casa que está a pedrinha, ou seja, partindo da casa 2 até o céu. 

3. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma casa do lado da outra, pode pôr os dois pés 

no chão. 

4. Quando chegar no céu, o jogador/a virá e volta pulando da mesma maneira, pegando a pedrinha 

quando estiver na casa 2. 

5. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha na casa 2. 

6. Quem terminar de pular todas as casas primeiro pode oferecer ajuda para quem ainda não terminou. 

7. Passa a vez quem: 

 – Pisar nas linhas do jogo; 

 – Pisar na casa onde está a pedrinha; 

 – Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair; 

 – Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha de volta; 

 – Ser impaciente com qualquer situação da brincadeira.  



  

  

 

 

ATIVIDADE 2 - Depois de termos brincado com a nossa amarelinha iremos criar outra, só que agora no 

lugar dos números teremos que colocar outras coisas para ilustrar as casas. Exemplo: letras, cores, 

ilustrações, formas geométricas, meses do ano e outros. Faça um desenho no espaço deixado abaixo 

mostrando como ficou sua amarelinha. E para ficar mais divertido, tente fazê-lo em um lugar que fique 

bem grande.  

Observação: Não vale copiar o exemplo ao lado.  

Vamos lá! Muita coragem e criatividade para recriar essa brincadeira.  

 

 

 

Fonte: http://anglopp.g12.br/noticias/infantil-3-participa-de-amarelinha-musical/, acesso em: 14/04/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: brincar de amarelinha pelo menos uma vez por dia e ser muito feliz, saltando e 

se equilibrando nas casas. 

 

Até a próxima atividade pessoal!! 

http://anglopp.g12.br/noticias/infantil-3-participa-de-amarelinha-musical/

