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Brincadeira de 

criança tem 

muita alegria!!!

Fonte da imagem: https://professoraivaniferreira.blogspot.com/2015/09/planejando-atividades-de-pular-corda.html?spref=pi

http://imagens1.ne10.uol.com.br/blogsne10/social1/uploads/2014/07/pular_corda_exercicio_simples_que_motiva_as_criancas.jpg
https://professoraivaniferreira.blogspot.com/2015/09/planejando-atividades-de-pular-corda.html?spref=pi


Jogos e Brincadeiras



NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAR A

IMPRESSÃODESTEMATERIAL.

ASATIVIDADESNÃO SÃOOBRIGATÓRIAS.

OS ALUNOS IRÃO REVER ESTAS

ATIVIDADESNAVOLTAÀSAULAS.

VAMOS COMEÇAR!



Querida aluna e querido aluno,

Em tempos de pandemiasua vida está bem diferente, não é

mesmo?Precisamosficar em casa,nos protegendoe cuidandodas

pessoasque amamos. Para que você continue aprendendo,

preparamosum materialbemlegal, quevocêpoderáaprendere se

divertir.

Algumas dicas importantespara que você tenhauma rotina de

estudos:

Estudetodososdiasum pouquinho;

Sepossível,tenhaum lugarsilenciosoparaseusestudos;

Soliciteaajudadesuafamília oualgumadulto;

Resolvaas atividadesde Portuguêse de Matemáticacom bastante

atenção;

Paraficar cadavez melhor e beminformado,sempreque possível,

pratiquea leitura de um livro ou outrasformas de leitura de seu

interesse.



http://aprendendocomcriatividades.blogspot.com/2013/06/poesia-

brincadeira-e-alegria.html

http://aprendendocomcriatividades.blogspot.com/2013/06/poesia-brincadeira-e-alegria.html


Leia o texto 

Brincadeira de rua

Ricardoe Rafaelsãoótimosamigos. Elesmoramem

uma pequenacidadedo interior de São Paulo. Estudame

brincamtodososdias.

Ricardo adorajogar futebol. Rafael prefereandarde

skate. Mesmoassim,os dois encontrammuitasbrincadeiras

para fazer juntos. Toda tarde, depoisda escola,Ricardo e

Rafaelvãoatéo alto do morroondefica a igrejadacidadee

descemaruaemseuscarrinhosderolimã.

Eles descem a rua tão rápido que pensam estar

dirigindoverdadeiroscarrosdecorrida!

Com suasbicicletasfingem serpoliciais e andampela

cidademultandooscarrosmal estacionados.



E quandoficam agitadosqueremzoar com as meninas: pegamsuascordasde

pularesaemcorrendo!

Depoisde tantabrincadeira,a fomechega. Elescostumamir paraa casadeuma

dasavósou tias. Lá tem sempreum bolo quentinhoesperandopor eles,e quandonão

tembolo temtravessuras!

Umavez,nacasadeumatia, Ricardoviu um pacotedebatatasfritas emcimada

geladeiraepensoulogo numanovabrincadeira: escalada!

PediuaoseuamigoRafaelquefossecontarumaboahistóriaparatia Catarinalá

nasala. Seuamigocumpriuo papeldireitinho,deixandoa tia entretidacomahistória...

De repenteumbarulhohorrívelveiodacozinha...

Algumas vezeseles ficam cansadose preferembrincadeirasmais tranquilas,

comojogarpiãooubolinhasdegude.



Nessedia, não teve bolo, nem batatas,nem mais brincadeiras... No chão

Ricardo,muito assustadoolhavaao lado a geladeiraquebradana queda. Os dois

tiveramquefazerumabelafaxinadascoisasqueseespalharampelacozinha.

Enquantoissoelesouviram,a históriada tia Catarina: um belo sermão,para

elesaprenderemquealgumasbrincadeirasnãodãocerto!

Fernando Soares Andrade



Atividade 1.

De acordo com o texto que você, leu responda as perguntas
abaixo,emseucaderno.

a) Ricardoe Rafaelsãoamigos,moramnamesmacidade,estudame
brincamjuntos,mais sãodiferentesnos gostospelosbrinquedos.
De acordocom o texto, qual a brincadeirapreferidade cadaum
deles?

b) O texto fala de vários brinquedos ou  brincadeiras, relacione todos 
eles.

c) Qual foi a brincadeiraqueveio a mentedeRicardoquandoviu um
pacote de batatasfritas em cima da geladeirada casa da tia
Catarina?Essabrincadeiraacaboubem?Porque?

d) Em sua opinião todas brincadeiras são seguras? Cite  uma 
brincadeira que pode não acabar tão bem.



Atividade 2
Em seu caderno responda a questão abaixo.
Leia o trecho do texto.
ñE quando ficam agitados querem zoar com as meninas: pegam suas cordas de 
pular e saem correndo!ò 

Qual o significado da palavra em destaque  ñzoarò.
A) Abraçar.
B) Agradar.
C) Alegrar.
D) Caçoar.



Você sabe o que é substantivo?

ÅSubstantivos são palavrasque dão nomesaos seres,sentimentos,
lugares,qualidades,etc. Vejaalgumasclassificaçõesdesubstantivos:

ÅSubstantivopróprio : Dá nomea um serespecíficoe é escritocoma
primeiraletramaiúscula. Ex.: Camila;

ÅSubstantivo Comum: Dá nome aos seresda mesmaespécie. Ex.:
cachorro,menino,árvore;

ÅSubstantivoSimples: É formadoporapenasumapalavra. Ex.: casa



Atividade 3

Agora que você já aprendeu o que é substantivo, utilize seu caderno 
e retire do texto:

a) Três  palavras que são substantivos próprios.

b) Três palavras que são substantivos comuns.

c) Três palavras que são substantivos simples.



Atividade 4

Agora, em seu caderno, abuseda sua criatividade para contar
um poucode comotem sedivertido nessestemposde pandemia.
Eis aqui um pequenoroteiro que poderáseguir.

ÅQuaissãoseusbrinquedosebrincadeiraspreferidas?

ÅTemirmãozinhosparabrincarcomvocê?

ÅEstá brincandocom os coleguinhasda rua? Opa!!! mas estáse
protegendo?Todocuidadoépouco!

ÅEntãoviaje na imaginaçãoe conteumadesuasaventurascomseu
brinquedooubrincadeirapreferido.
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Jogo Círculo Numérico

Fonte: https://ideiascompartiladas.blogspot.com/2018/08/jogo-circulo-numerico.html



Confecção do jogo:

-Desenhar os números, de 0 a 9,  em um papel, em um pedaço de cartolina ou 
em uma placa de E.V.A. Os números podem ser maiores para dificultar o jogo. 
(de acordo com o desenvolvimento de cada aluno).

- Fazer um ponteiro para indicar os números, conforme ilustração anterior. 
(Pode usar um lápis para ser ponteiro, onde a ponta indica o número que será 
realizada a operação).



Atividade 01

1- Combinar com os jogadores, o tipo de operação que será realizada, durante a partida. Pode ser: adição 
subtração, multiplicação ou divisão.

2 -Sortear quem vai iniciar. Pode usar um dado. Aquele que tirar o maior número, começa a partida.

3 - Indicar o número que gostaria que fosse adicionado, subtraído, multiplicado ou dividido.

4 -Gira o ponteiro. Onúmero onde a roleta parar, será realizado o número que deve ser feita a operação.

5 -Fazer o registro da operação no caderno.

6 -Ganha aquele que acertar mais resultados.

(Pode ser jogado em duplas ou em grupos).



Atividade 02 - Jogo Tabuada com dados

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=D3fTbsyw9fs

- Irá precisar de 2 dados.
- Decide-se qual operação irá ser realizada: adição, subtração, multiplicação ou divisão.
- Jogue os dados e registre a operação no caderno.
- Ex: se no primeiro dado saiu o numero 5 e no segundo dado saiu o número 4. 
5+4 = ______
5x4=_______
- Ganha quem tiver mais acertos. Pode-se usar os 2 dados, de uma vez, para obter números maiores. Ex: 
10x10_____



Atividade 03
Jogo da caixa de ovo

Material:
-1 caixa de ovo                                                                          Fonte da imagem: https://www.pinterest.fr/pin/9710955426441808/

-Números cortados de 1 a 6 (pode apenas escrever o numeral, na caixa de ovo).  
- Algo para ser o objeto que vai se deslocar entre os números.

Jogo:
- Pode-se jogar em dupla ou até 4 pessoas.
- Cada participante fala um operação da tabuada, qualquer uma. Se a pessoa que for a vez de jogar, 
acertar, ele caminha até chegar ao número 6. Ganha quem chegar ao final primeiro. 
- As operações e os resultados corretos devem ser registrados no caderno.

https://www.pinterest.fr/pin/9710955426441808/

