
 

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

BRINCADEIRAS 
 

Vamos nos divertir juntos! 
Convide a família para brincar! 
Vocês só precisam de uma corda 
e de um pouco de animação! 

 

BRINCADEIRAS DE CORDA: 

Música 1: Com quantos anos 

Duas pessoas batem a corda 
(ou uma bate e a outra ponta 
é amarrada em um suporte) e 
uma terceira pula, enquanto 
cantam os versos abaixo. Elas 
contam até o número em que 
o participante que está 
pulando errar. Quem errar 
vai bater corda.  

"Com quantos anos você vai  
casar?  
Com um, com dois, com 
três..."  

MAIS E MAIS BRINCADEIRAS 
 

Aprender brincando: diversão 
garantida! 
LISTA DAS MINHAS 
BRINCADEIRAS PREFERIDAS 
Com a ajuda de um adulto, liste 
suas brincadeiras favoritas: 
 

 
https://f123.org/archives/4017 

 
Que tal fixar essa lista em um 
local visível (pode ser a porta 
da geladeira) e brincar com 
todas as brincadeiras listadas 
durante a semana?! 
 
Vocês podem ir assinalando 

um X ao lado de cada 
brincadeira realizada. 
Aproveitem!!! 

 

JOGOS INTERATIVOS 
 
Acesse o link abaixo e vamos 
brincar de FORCA! 
 

 

https://www.sol.eti.br/a/jogo_d
a_forca/jogo_da_forca_eletroni
co_sem_dicas.php 

 

HUMM...POESIA!!!! MAS...O 
QUE É POESIA? VEJAM QUE 
CONVITE MAIS ESPECIAL!!!! 

CONVITE – José Paulo Paes 

Poesia 
é brincar com palavras 
como se brinca 
com bola, papagaio, pião. 

Só que 
bola, papagaio, pião 
de tanto brincar 
se gastam. 

As palavras não: 
quanto mais se brinca 
com elas 
mais novas ficam. 

Como a água do rio 
que é água sempre nova. 

Como cada dia 
que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia? 
 

O autor nos faz um convite: 
VAMOS BRINCAR DE POESIA? 

BRINCAR COM AS PALAVRAS 

Vamos ler e curtir Poesia: 
CANÇÃO PARA NINAR 
DROMEDÁRIO de Sérgio 
Capparelli. 

Drome, drome 
Dromedário 

As areias 
Do deserto 
Sentem sono, 
Estou certo. 

Drome, drome 
Dormedário 

Fecha os olhos 
O beduíno, 
Fecha os olhos, 
Está dormindo. 

Drome, drome 
Dromedário 

O frio da noite 
Foi-se embora, 
Fecha os olhos 
Dorme agora. 

https://f/
https://www.sol.eti.br/a/jogo_da_forca/jogo_da_forca_eletronico_sem_dicas.php
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https://www.sol.eti.br/a/jogo_da_forca/jogo_da_forca_eletronico_sem_dicas.php


 

 

Música 2: Suco gelado ou 

Qual é a letra do seu namorado?  

Quando  quem estiver pulando 
errar ou tropeçar, troca de 
posição com quem gira a corda. 
Ganha quem ficar mais tempo 
pulando. 

"Suco gelado, cabelo arrepiado  
Qual é a letra do seu 
namorado?  
A, B, C (e seguem cantando 
todas as letras do alfabeto)"  

Boa diversão!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICA: procure indicar as letras 
que a criança precisará para 
escrever, relacionando-as a 
palavras escritas em outros 
contextos, de preferência 
conhecidos por ela (como por 
exemplo: CORDA começa com 
o CO de COCA COLA), e/ou faça 
relações com o nome da 
criança. Prefira a letra de 
máquina.  

Respeite e elogie a escrita da 

criança. A atividade precisa 

fazer sentido para ela e ser 

prazerosa. 

 

 
As poesias também podem 
conter RIMAS, observe esse 
trechinho da poesia MEU AMIGO 
DINOSSAURO de Ruth Rocha: 
 
“Um pequeno dinossauro  
Apareceu no jardim  
Educado, inteligente,  
O seu nome era Joaquim”. 
 
Agora, vamos lá, brincar e rimar. 
O que importa é a brincadeira, 
solte a imaginação! 
 
Vaca amarela babou na ........, 
quem falar primeiro vai comer 
............. 
Deu meio dia, panela no fogo, 
barriga ......... 
Essa casa é um caco, quem mora 
nela é o ...... 
Vivo no mar e não na areia, o 
meu nome é ....... 
Fui comer pastel e perdi o meu 
....... 
Fui abrir a minha mala e estava 
cheia de ...... 
Gosta de queijo, não gosta de 
gato e rima com sapato, é o .... 

Drome, drome 
Dromedário 

Dorme, dorme, 
A palmeira, 
Dorme, dorme, 
A noite inteira. 

Drome, drome 
Dromedário 

Foi-se embora 
O cansaço 
E você dorme 
No meu braço. 

Drome, drome 
Dromedário 

Drome, drome 
Dromedário 

Drome, drome 
Dromedário. 

 
 

ATÉ A PRÓXIMA! 

 

 


