
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá, crianças, espero que estejam bem e animadas a aprender e a brincar. 

 

                                       

                         Fonte imagem: https://www.fazfacil.com.br/lazer/jogo-de-amarelinha/ acesso em: 18/02/2021 

Nas atividades anteriores recordamos e aprendemos um pouco mais sobre a amarelinha. Conhecer             

e compreender a história da amarelinha é entender sobre nossos hábitos, costumes, identidade e              

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. (Educação Física) 

(EF03MA13-A) Associar verbalmente ou por escrito figuras geométricas espaciais, como cubo,           

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, a objetos do mundo físico das artes visuais               

em objetos e suas representações geométricas e identificar as características faces, vértices e             

aresta, quando existirem. (Matemática) 

 



pertencimento. A amarelinha tem origem desconhecida, mas sabemos que lá na antiguidade, no             

Império Romano, na Europa e no Império Egípcio, na África, o jogo já era jogado. No Brasil, cada                  

região e lugar podem trazer um desenho e regra diferentes. Percebemos no jogo da amarelinha a                

diversidade cultural nos vários modos de jogar e brincar. Ao praticar o jogo 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 antigo e ao mesmo tempo novo, pois                 

podemos mudá-lo quando quisermos, aprendemos a criar, a cooperar, a trabalhar juntos e juntas, a               

conquistar desafios e a ser felizes.  VAMOS BRINCAR E APRENDER! 

 

ATIVIDADE 1 - Vamos desenhar a Amarelinha das Formas Geométricas e (re)conhecer as formas              

geométricas que utilizamos para fazê-la. Na verdade, toda amarelinha tem uma forma geométrica;             

nesta em especial teremos várias. Vamos identificá-las!  

Amarelinha das Formas Geométricas 

 

       

  

  

  

  Formas Geométricas 

  

  

 

 

Fonte: Como ensinar formas geométricas na Educação Infantil? -         

Educador Brasil Escola (uol.com.br) acesso em: 18/02/2021 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/como-ensinar-formas-geometricas-na-educacao-infantil.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/como-ensinar-formas-geometricas-na-educacao-infantil.htm


Agora desenhe abaixo uma amarelinha de acordo com a imagem acima, identificando as             

formas geométricas que utilizar.  

 

ATIVIDADE 2 - Depois de desenhar a Amarelinha das Formas Geométricas, faça agora uma              

amarelinha no chão em um tamanho bem legal (o maior possível) e convide alguém da sua casa                 

para jogar com você.  

Seguem as regras:  

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

2. Para começar, jogue a pedrinha na casa marcada com o número 1 e vai pulando de casa em casa, partindo                     
da casa 2 até o céu com um pé só. 

3. Só é permitido pôr um pé em cada casa.  

4. Quando chegar ao céu, o/a jogador/a se vira e volta pulando da mesma maneira, pegando a pedrinha                  
quando estiver na casa anterior em que está a pedra. 

5. 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.  

6. Se conseguir chegar até a regra 4, sem passar a vez, a mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha                     
na casa 2. 

7. Quem terminar de pular todas as casas primeiro pode começar novamente.  

 

 

 

 

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! 


