Prezados pais e responsáveis,
O espaço escolar é um lugar que permite grandes viagens, em mundos muito distantes... a leitura,
o conhecimento sempre são passaportes garantidos e nos permitem muitas aventuras... Gostaríamos de
estar viajando com nossos alunos bem juntinhos fisicamente, mas infelizmente ainda não será possível,
as viagens e as atividades serão realizadas de forma virtual.
Bom, a partir dessa coletânea de atividades, vamos utilizar os cadernos do programa PAES, que
devido a pandemia não foi possível utilizar ano passado. Assim em 2021 daremos continuidade ao
Programa e utilizaremos os cadernos da série anterior
O PAES (Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo) é uma iniciativa do Governo do Estado
com o objetivo de fortalecer a aprendizagem das crianças desde a educação infantil até as séries finais
do ensino fundamental, desenvolvida a partir do estabelecimento de um regime de colaboração entre o
estado e as redes municipais de ensino. Onde é fornecido um material pedagógico rico com o intuito de
promover o processo de alfabetização de forma lúdica.
Os alunos receberam o kit contendo três cadernos:
Caderno 1;
Caderno 2;
Caderno 3.
O tema do 2º ano é bem sugestivo: PÉ DE IMAGINAÇÃO...

Para utilizar os cadernos do PAES vamos descrever
duas regras importantíssimas :
Utilizar acordo com as datas e horários das
aulas no grupo;
Utilizar de acordo com as orientações dos(as)
professores(as) no grupo;

Atenção:
Os (as) alunos (as) não devem utilizar os cadernos se as orientações não estiverem descritas nas
coletâneas.
Desejamos boa viagem “ PÉ DA IMAGINAÇÃO”.
Atenciosamente,
EMEF Lacerda de Aguiar
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ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no livro do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

LÍNGUA PORTUGUESA
◆ Habilidades:
(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências
regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra).
EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de
textualidade adequado.
EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem
ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação.
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do c ampo
da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

•

•

Olá alunos! Neste ano de 2021 iremos estudar o componente curricular de Língua Portuguesa com o livro do PAES (PÉ DE IMAGINAÇÃO). Cada um já recebeu o seu livro, então
agora vocês irão acompanhar os comandos abaixo.
Faça com capricho e atenção!
Atenção: Estaremos utilizando o caderno 01

GÊNERO TEXTUAL: CONTO
O QUE É CONTO?
É UMA OBRA DE FICÇÃO. CRIA UM UNIVERSO DE SERES E
ACONTECIMENTOS DE FICÇÃO, FANTASIA E IMAGINAÇÃO. O
CONTO APRESENTA UM NARRADOR, PERSONAGENS E ENREDO.
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TEXTO: PÉ DA IMAGINAÇÃO
1. O primeiro passo é abrir o livro nº 1 nas páginas 10 e 11, onde está o texto “pé da
imaginação”,
2. Depois você irá fazer a leitura do texto, gravar um vídeo e enviar no meu particular.
3. Na página 12 existem 3 atividades para serem respondidas no próprio livro.
Nº 1 vocês irão escrever com suas próprias palavras “como seria o pé da imaginação. Use a criatividade.
Nº 2 você irá pintar no texto “pé da imaginação” as palavras que contenham as letras p e
b. Leia as palavras pintadas.
Nº 3 é para completar a tabela com os nomes de frutas que tenham as letras p e b e
de- pois escolher algumas delas para desenhar.
Obs.: depois de realizar as atividades assista ao vídeo e depois faça uma pequena
pesquisa no seu caderno sobre o pé de umbu.

4. Na página 13 existem 2 atividades:
Na nº 1 você contará para sua família (já que estamos estudando em casa) como
imaginou o seu “pé da imaginação”.
E na nº 2 irá desenhá-lo.
5. Na página 14 iremos estudar e exercitar sobre as frutas do “pé da imaginação”. Responda as atividades nº 1, 2 e 3 no próprio livro de acordo com o que se pede.
Obs: para realizar a atividade 3 pesquise no site:
http:/www.dicionariotupiguarani.com.br/.
6. Na página 15 iremos realizar uma pequena leitura do texto “Sonhei com minha
imaginação”. Leia em voz alta para o adulto que está te acompanhando nas atividades.
7. Na página 16 você completará o quadro com o número de frases que foram retiradas
do texto anterior e os sinais de pontuação contidos nela. Logo após irá produzir um
texto usando os sinais de pontuação que você encontrou no texto “sonhei com a minha imaginação”
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Texto: a revolta das letras
8.

Agora vamos conhecer outro texto, chamado “a revolta das letras” (página 17). Faça
a leitura em voz alta, grave um vídeo e me mande no particular.

9.

Na página 18 você irá ler o trecho e imaginar o que aconteceria se as letras invadissem
sua cabeça. Depois você irá escrever nas linhas da própria página do livro.

10. A página 19 vem trazendo 3 atividades para você responder de acordo com o texto
lido (a revolta das letras). Capriche nas respostas!
11. Na página 19 existem 2 atividades bem legais.
Na nº 1 você irá observar a imagem que está na página e produzir um pequeno texto sobre ela.
Na nº 2 vamos estudar sobre a letra s. Leia as palavras do quadro e depois
recorte e cole palavras em que a letra s aparece na mesma posição das palavras
lidas no quadro. Analise se elas têm o mesmo som e responda as perguntas a,
b e c.
12. Leia com atenção o texto da página 21.
13. Na página 22 você irá escrever do seu jeito uma ideia genial de colar as letras fujonas
que aparecem no texto lido anteriormente, depois conte para sua família (já que estamos estudando em casa). Ainda na mesma página, você fará uma pesquisa do significado da palavra REVOLTA no dicionário e copiá-la no quadro da página.
14. Na página 23 você irá ler algumas partes do texto, identificando cada uma delas e
depois leia as palavras do quadro e pinte as que rimam com o nome da gravura apresentada.
15. Na página 24, teremos duas atividades:
Atividade nº 1 você produzirá uma pequena ideia genial para trazer as letras fujonas de volta.
Atividade nº 2 vamos observar a palavra revoltada e retirar do texto palavras que
tenham letras t e d.
16. A página 25 traz um pequeno pedaço do texto “a revolta das letras”. Leia-o silenciosamente, retorne a história “A revolta das letras”, localize e pinte a parte lida.
17. Na página 26 complete o quadro com palavras retiradas do texto e depois forme
palavras com as letras do quadro.
18. Na página 27 vamos produzir um texto usando algumas palavras que você formou na
atividade anterior e por último ilustrar seu texto.
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ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____

MATEMÁTICA
Habilidades:
(EF03MA01/ES) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os
registros numéricos e em língua materna, com o apoio de materiais que auxiliem o entendimento das diferentes formas de
representação e ordem dos números.
(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os
registros numéricos e em língua materna.
EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar ,
comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

Números ordinais
Para indicar ordem, posição ou lugar em um
agrupamento, podemos usar números. esses números são
chamados ordinais. observe os exemplos abaixo:
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1- Observe a fila do ônibus que se formou e responda com números ordinais:
a) O menino que usa boné é o

_________da fila.

b) A menina que usa mochila é a

_________da fila.

c) A menina que está ouvindo música é a

_________da fila.

d) O menino que está usando óculos é o

_________da fila.

e) A menina que está de tranças é a

_________da fila.

2- Pesquise mais sobre os números ordinais e escreva os respectivos nomes abaixo. Siga o exemplo:

13º décimo terceiro
8º

________________________________________

12º

________________________________________

10º

________________________________________

15º

_______________________________________

2º

______________________________________

16º

_______________________________________

5º

______________________________________
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3- Resolva os probleminhas com atenção.
a) Um feirante vendeu nessa quinta-feira 85 tomates e 32 cebolas. Quantos
legumes ele vendeu no total?
R:

Cálculo

b) Um jardineiro recebeu para o dia das mães 87 flores: dessas, 32 eram
margaridas e o restante eram cravos. Quantos eram os cravos?
R:

Cálculo

c) Tia Paula fez 15 brigadeiros e 14 cajuzinhos para minha festa.
Quantos docinhos ela fez no total?
R:

Cálculo

d - No hospital tinha 45 pacientes internados com covid 19, mas
13 já ficaram curados. Quantos ainda estão internados?
R:

Cálculo
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e- Tiago tinha 58 bolinhas de gude, e ganhou mais 25 jogando com
seus amigos. Com quantas bolinhas Tiago ficou no total?
R:

Cálculo

HORA DE REVISAR

VAMOS REVISAR AS ORDENS DOS NÚMEROS? OBSERVE O
QUADRO POSICIONAL ABAIXO:

DEZENAS
2

UNIDADES
5

NESSE QUADRO O NÚMERO 5 TEM O VALOR DE 5 UNIDADES E O NÚMERO 2
DE 2 DEZENAS

1- Agora que relembramos, vamos exercitar? Complete o quadro:
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2-Descubra o segredo e complete as sequências dos numér
0
0
0

3

9

6

15

18
4

21
36

8

14
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ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____

CIÊNCIAS
Orientações:
Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno, lembrando sempre de colocar a data,
incentive o aluno(a) que faça o cabeçalho no caderno antes de colar, de preferência com letra cursiva.
Objetivos de aprendizagem: Explorar o conceito de som analisando possíveis propriedades que interferem na sua propagação.
Habilidade: (EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis que influem nesse fenômeno.

Estamos estudando a intensidade dos sons, para aula de hoje vamos fazer uma pesquisa:
Cauê é um menino muito ativo! Ele adora brincar. Certo dia, ele estava brincando em seu
quarto com a porta fechada e sua mãe o chamou da cozinha:
— Menino… ô, menino! Vá tomar banho!
Algum tempo depois, a mãe de Cauê foi até o quarto, muito brava, porque
ele não havia obedecido. Cauê se explicou:

Que fatores atrapalham a propagação do som?
Você consegue enxergar o som? O som se propaga pelo ambiente, não conseguimos
vê-lo, mas conseguimos observar seus efeitos.
Quando testamos o nosso telefone feito de copos, percebemos que existiram alguns
fatores que impediram a propagação perfeita do som.
1-Que fatores atrapalharam a propagação do som?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
*Melhorando a comunicação entre Cauê e sua mãe.
Vamos dar uma mãozinha e ajudar a melhorar isso? Pegue os seguintes materiais e
construa um telefone .
* Dois copos de plástico reforçado (p. ex., copo de água, de guaraná natural, de iogurte);
* Barbante;
* Tesoura;
* Fita adesiva,
* Um pedaço de massinha de modelar.
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Nossa tarefa será construir um equipamento que irá ajudar Cauê e sua mãe a melhorar a comunicação
entre eles.

45

Ge-

45

Obs. O barbante precisa ficar bem esticado.
Melhorando a comunicação entre Cauê e sua mãe

2-Agora escreva como a comunicação fica após o uso do telefone:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____
Orientações:
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização;
Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

HISTÓRIA
Objeto do Conhecimento- O sujeito e seu lugar no mundo.
HABILIDADES - (EF03GE01/ES) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na
cidade, seja no campo, investigando também, quais as contribuições culturais, sociais ou econômicas desses grupos para o local e para
o estado do Espírito Santo.
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Tema: A história do município de Piúma
Os Jesuítas e os Índios
A expressão jesuíta vem de Companhia de Jesus. A Companhia ou Sociedade de Jesus foi fundada na
Europa em 1534 por um espanhol chamado Inácio de Loiola. O principal objetivo da Companhia de Jesus
era propagar o Cristianismo.
Os jesuítas espalharam-se pelo mundo e vieram de Portugal para o Brasil para catequizar índios, que
eles reuniram em aldeias. José de Anchieta foi um dos jesuítas que mais se destacaram no trabalho de
catequese dos indígenas. Por isso, recebeu título de Apóstolo do Brasil.
Anchieta passou os últimos anos de vida na aldeia que os jesuítas fundaram na foz do rio Benevente,
onde fica hoje a cidade de Anchieta.
O primeiro nome dessa aldeia foi Reritiba, que em tupi quer dizer lugar de muitas ostras. Mais tarde,
chamou-se Benevente e hoje é homenagem ao Apóstolo do Brasil. Ali, os jesuítas ergueram a igreja de
Nossa Senhora da Assunção, que até hoje existe.
Como Piúma ficava próximo da aldeia fundada pelos jesuítas na foz do rio Benevente, pudesse
afirmar que os índios de Piúma sofreram influência dos
jesuítas que ali residiam.
Além disso os índios que se localizavam na planície
de Orobó – atualmente situada entre o nosso município
e o de Iconha—mereceram atenção dos jesuítas.
Então, a conclusão que podemos tirar é a de que os
índios de Piúma sofreram a ação catequética dos
jesuítas. Isso quer dizer que eles devem ter sido
catequizados pelos jesuítas no começo de nossa
história.
Igreja Jesuítica de Anchieta

1-Agora, responda:
a) Quem são os Jesuítas?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) O que os jesuítas vieram fazer no Brasil?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Qual o significado de palavra Reritiba em tupi?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) Você já foi à cidade de Anchieta? Qual o motivo que o levou lá?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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f) Onde os índios moravam em Piúma?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) Se você fosse um índio que morasse em Piúma no período em que os Jesuítas chegaram,
gostaria de ser catequizado? Por quê?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
COMO OS JESUÍTAS AGIAM COM OS ÍNDIOS?
Os jesuítas conviviam com os índios a aprendiam sua língua para ensinar-lhes a religião católica.
Foi assim que descobriram que havia diferenças de língua entre os índios do Brasil. Havia tribos
que falavam uma mesma língua ou semelhante, que os padres chamaram de língua geral. A
esses índios denominaram tupis.
Os tupis habitavam o litoral brasileiro quando os portugueses chegaram em 1500, na
expedição de Pedro Álvares Cabral. Mas, além dos tupis, havia também outros grupos indígenas
que falavam uma língua diferente da língua tupi. Os jesuítas ao chamaram de tapuias.
Depois que aprendiam a língua dos índios, ganhando a sua confiança, os jesuítas passavam
a conhecer os hábitos e as crenças indígenas. Era um passo importante para substituir essas
crenças pelo Cristianismo e mudar os costumes dos brasis. Esse trabalho tanto era feito com as
crianças, os curumins, quanto com os índios adultos.
Para catequizá-los, os padres se valiam de orações,
procissões, cantos, sermões e teatrinhos ao ar livre. José de
Anchieta escreveu muitas peças de teatro que os índios
encenaram no Espírito Santo. Os jesuítas consideravam a
catequese importante para a salvação dos indígenas.
Além de ensinar a religião e os hábitos europeus, os
jesuítas utilizavam os índios catequizados para o trabalho das
lavouras e em outras atividades, inclusive na construção de
igrejas. Os jesuítas mudaram muito os costumes e a cultura
dos índios catequizados.
ATIVIDADES
1) Leia o texto e marque um x na resposta verdadeira:
a) Quem vivia com os índios para aprender a língua indígena?
( ) os portugueses
( ) os jesuítas
( ) os africanos

b) Quais eram os grupos indígenas que viviam no Brasil?
( ) botocudo e tupis
( ) tupis e tapuias
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2) Como eram chamadas as crianças indígenas?
_____________________________________________________________
3) Quais eram as práticas usadas para catequizar os índios?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____
Orientações:
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

GEOGRAFIA
Habilidades: EF02GE04 :Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de
pessoas em diferentes lugares.

A vida no campo e na cidade.
CRIANÇA DO CAMPO E CRIANÇA DA CIDADE
A ideia dessas atividades é fazer com que os alunos percebam
que existem diferenças entre a vida do campo e a vida rural,
permitir que diminua-se algumas visões estereotipadas,
especialmente sobre a vida rural.
1) Responda com a sua opinião:
A ) Que atividades uma criança do campo pode realizar?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B ) Que tipos de atividades somente as crianças da cidade conseguem realizar quando não
podem se locomover para o campo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C ) Como é o ambiente em que cada uma vive?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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D ) Qual o motivo pelo qual há essas diferenças nas atividades?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2) Escreva “V” para as alternativas verdadeiras, e “ F” para as alternativas falsas:
A) (_____) Apesar de ser muito comum entre as crianças que vivem na cidade, algumas
crianças do campo também possuem videogame.
B) (_____) As crianças do campo têm contato com animais que, geralmente, as crianças da
cidade não têm.
C) (_____) As crianças da cidade também podem brincar em contato direto com a natureza,
apesar de ser menos frequente que as crianças que vivem no campo.
D) (_____) As crianças da cidade têm mais contato com aparelhos eletrônicos do que as que
vivem no campo.
E) (_____) Atualmente algumas crianças do campo já possuem o acesso a internet. Por isso,
essa atividade não pode ser considerada exclusiva de crianças da cidade.
F) (_____) Esse tipo de atividade é cada vez mais frequente no cotidiano das crianças da
cidade.
G) (_____) As crianças do campo também frequentam escolas, assim como as crianças da
cidade.
H) (_____) Crianças da cidade também podem ter contato com a natureza e com os animais,
ainda que esse contato seja menor do que as crianças que vivem no campo.
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ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____
Orientações: As atividades deverão ser feitas no caderno de Arte, com margem de 2 centímetros. Os textos
informativos devem ser colados no caderno. Após o termino da atividade, o aluno deverá assinar seu nome na parte
inferior direita do caderno.
Todas as imagens das atividades de Arte serão postadas coloridas no grupo do Whatsapp.

ARTE
Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (cor quente)

Esta é a pintura de uma paisagem africana. É o pôr do sol na África onde os personagens
principais são as girafas.
Os animais e o coqueiro estão na cor preta porque estão na frente do sol.
Observando a cena podemos ver as cores quentes: vermelho, amarelo e laranja, nos
levando a entender que neste local a temperatura está alta, significando calor.
1ª atividade: Em seu caderno, respeitando a margem faça um desenho que represente
Piúma (Monte Aghá, Ilha do Meio, Ilha dos Cabritos, quiosques, barquinhos, escunas, o
que você preferir). Represente este cenário ao amanhecer ou entardecer, colora usando
apenas cores quentes. Você poderá utilizar qualquer matéria prima que libere cor
( maquiagem, tinta, giz de cera, carvão, flores, esmalte...).
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2ª atividade: Colorir, recortar, montar e colar o quebra cabeça.

*Antes de colar as peças do quebra cabeça, monte-o na folha do seu caderno, observando
a centralização e não permitindo que fiquem pontas fora da folha. Cuidado também com a
quantidade de cola que irá usar.
Capriche...
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ESCOLA MUNICIPAL LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:____

LÍNGUA INGLESA
GREETINGS
VAMOS APRENDER MAIS SOBRE OS GREETINGS (CUMPRIMENTOS)?
VOCABULARY
✓ HOW ARE YOU?: COMO VAI VOCÊ?
✓ FINE,

✓
✓
✓
✓

THANKS. : BEM, OBRIGADA.
NICE TO MEET YOU.: PRAZER TE CONHECER.
NICE TO MEET YOU, TOO. : PRAZER TE CONHECER TAMBÉM.
MY NAME IS...: MEU NOME É...
I AM...: EU SOU...
ATIVIDADE
1-PINTE A RESPOSTA CORRETA:
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2- VAMOS PREENCHER OS BALÕES DE ACORDO COM AS FALAS
(EXPRESSÕES) EM INGLÊS:
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ESCOLA MUNICIPAL
LACERDA DE AGUIAR
3º ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:_________
Orientações:
* Faça com atenção;
*Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Habilidades:
EF35EF01-03/ES - Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. É interessante que os estudantes sejam
apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os jogos e
brincadeiras, com exigências motoras simples, que não façam parte do seu cotidiano.

AMARELINHA
A amarelinha é uma brincadeira que desenvolve noções espaciais e auxilia diretamente
na organização do esquema corporal, da motricidade e força das crianças. A brincadeira constitui-se, basicamente, em um diagrama riscado no chão, que deve ser percorrido, seguindo-se
algumas regras preestabelecidas.
A noção espacial que se forma a partir da relação da criança com o espaço está na base
da formação de aquisições importantes, relacionadas à localização espacial, coordenação motora e lateralidade. A criança sabe orientar-se no jogo da amarelinha, deslocando-se, ora para
um lado, ora para o outro, ora para a frente, ora usando as mãos, ora os pés. “Nessa atividade,
ela pode desenvolver e utilizar sua inteligência corporal como resultado das interações realizadas entre ela, seus recursos corporais e os elementos do meio onde brinca.
A amarelinha auxilia no desenvolvimento de noções de:
- Números;

- Contagem;

- Medidas;

- Sequência numérica;

- Geometria;

- Reconhecimento de algarismos;

- Avaliação de distância;

- Avaliação de força;

- Localização espacial e

- Percepção espacial.
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1 – O que desenvolve a brincadeira Amarelinha?
2-

#Agora vamos brincar:

- Marque no chão a amarelinha;
Consiga uma pedrinha ou tampinha.
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