
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2020

Unidade Escolar: Ano: 6° 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-EF06EF25) Vivenciar e criar diferentes jogos populares nacionais e mundiais, de

características cooperativas e competitivas, apropriando-se de valores e regras, problematizando

suas interfaces com as relações sociais.

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprenderem um

pouco mais.

Para essa aula, vamos sair um pouco da temática dos jogos de tabuleiro, partir para um

jogo mais dinâmico e movimentar nosso corpo, estão preparados? Hoje vamos conhecer e

experienciar uma amarelinha; só que esta é uma amarelinha africana, também conhecida como

TECA TECA e pode ser jogada cantando uma música. Interessante, né? Vamos lá, conhecer essa

atividade?

Fonte da imagem: http://joceneia.blogspot.com/2013/09/amarelinha.html, acesso em 02/06/2020.

http://joceneia.blogspot.com/2013/09/amarelinha.html


Ao praticar o jogo de amarelinha desenvolvemos nossa coordenação motora, nosso ritmo,

nossa capacidade de lidar com o tempo e o espaço, nosso raciocínio lógico e muito mais. Nesse jogo

existem várias possibilidades, podemos mudá-lo e adaptá-lo quando quisermos, e com isso

aprendemos a criar, a cooperar, a conquistar desafios e, o mais importante, aprendemos a ser felizes

com os jogos e brincadeiras.

ATIVIDADE 1 - Para jogar a Amarelinha Africana ou Teca-teca você terá que desenhar no chão um

quadrado com 16 quadradinhos dentro, conforme desenho abaixo. Cada quadrante deverá ter um

tamanho que caiba um pé de uma pessoa adulta.

Seguem as regras:

- Não precisa de pedrinha nessa amarelinha;

- Um dos diferenciais dessa amarelinha é que, todos e todas que

participam podem pular ao mesmo tempo;

- Os/as participantes trocam de quadrantes pulando no ritmo da música;

-Após terminar a sequência, os/as jogadores/as recomeçam o jogo, trocando de lado;

- O jogo reinicia quando um/a dos/as jogadores/a não acerta a sequência ou pisa na linha.

Ouça a música nos links abaixo:

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

https://www.youtube.com/watch?v=sg_t-Gj5NFA

https://www.youtube.com/watch?v=sg_t-Gj5NFA


Passo a passo:

1. Cada participante começa a brincadeira de um lado da malha de

quadrados, com cada pé no rumo de um quadrado.

2. Para começar, se você começou com o pé direito no último quadrado

da direita, pule com os pés juntos nos dois primeiros quadrados a sua

frente, cada pé em um quadrado.

3. No ritmo, pule para os quadrados da sua esquerda até o final da fileira,

sempre com um pé em cada quadrado. Chegando ao final da fileira, no

ritmo, volte para os quadrados de onde começou.

4. Ao chegar nos quadrados de onde começou, pule

para os quadrados da fileira à sua frente e sem parar,

no ritmo, pule para os quadrados à sua esquerda até

o final da fila. Chegando ao final da fileira, no ritmo,

volte até o último quadrado a sua direita.



5. Ao chegar com o pé direito no último quadrado à direita pule para os

quadrados da fileira da frente e sem parar, no ritmo, pule para os

quadrados à sua esquerda até o final da fileira. Chegando ao final da

fileira, no ritmo, volte até o último quadrado a sua direita.

6. Repita o movimento em todas as fileiras de quadrados até sair do

quadrado maior.

ATIVIDADE 2 - Responda as questões abaixo:

1. Já conhecia essa amarelinha? Se sim, onde aprendeu?

2. Foi mais difícil que a amarelinha tradicional? Por quê?

3. O que achou mais divertido na Amarelinha Africana?

SUGESTÃO BRINCANTE - A amarelinha africana tem muitas variações, formas divertidas de jogar e

pode ser jogada com crianças, jovens e adultos. No link abaixo tem algumas dessas variações. Vamos

praticar!

https://www.youtube.com/watch?v=fI3xcXp0pJU

Até a próxima atividade!!


