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Você sabe o que é cantigas? 
Cantigas ou cantigas de roda são um tipo de canção popular diretamente relacionada com a 

brincadeira de roda. Tais músicas fazem parte do folclore brasileiro, além de ser uma letra 

simples de memorizar, apresenta rimas, repetições e trocadilhos, fazendo desta uma 

brincadeira. 

Com letras simples e cativantes, elas são pensadas especialmente para crianças. Porém, 

mesmo com toda essa simplicidade, é difícil segurar o desejo de querer dançar e girar junto 

com os pequenos, já que isso pode nos lembrar do tempo em que éramos crianças. 

 

A alegria da escola é ter você aqui. 

Queridos alunos(as) 

Estamos afastados, mas sua 

aprendizagem não pode parar. 

Vocês continuarão as atividades 

em casa com auxílio dos seus 

familiares.  

                   Vamos lá! 
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Provavelmente, sua origem vem das cantigas de ninar, que as pessoas cantam para fazer 

bebês ou crianças dormirem com mais tranquilidade. Elas podem ser encontradas em várias 

culturas ao redor do mundo, o que mostra como esse é um elemento cultural muito importante. 

               https://www.google.com/search?q=o+que+%C3%A9+cantigas&tbm= acesso: 08/01/2022 às 10:40 horas 

Vamos ler, com ajuda de um adulto. 

    
https://www.google.com/search?q=cantigas+infantis+a+barata+na+careca+do+vovo&tbm=. Acesso: 08/01/2022  

 

QUESTÃO 01 -    Na careca do vovô tinha uma: 

 

      A) (   )  Mosca 

B) (   )  Barata 
 

QUESTÃO 02 - Quem subiu a rua com a Maricota? 

A) (   ) Quinzinho 

B) (   ) Joaquim 

  

QUESTÃO 03- Quem viu a barata na careca do vovô: 

  A) (   )  O neto  

  B) (   ) A Maricota 

    

QUESTÃO 04-  Mostre o que  que você já sabe  sobre as letras.  

 

A) Escreva o seu nome no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

https://quindim.com.br/blog/sono-sem-lagrimas-dicas-para-proporcionar-um-sono-tranquilo-para-a-criancada/
https://quindim.com.br/blog/sono-sem-lagrimas-dicas-para-proporcionar-um-sono-tranquilo-para-a-criancada/
https://www.google.com/search?q=o+que+%C3%A9+cantigas&tbm
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 Pinte as vogais do seu nome. 

 

 Vamos revisar. Leia com atenção. 

 
https://www.educacao.palmas.to.gov.br/sala acesso11/02/2022 às 14h09min 

 

QUESTÃO 05- Leia o texto com ajuda de um adulto “Um Bichinho Diferente”  e complete o 
alfabeto    nas patinhas do bichinho. 

 
https://atividadespedagogicas.net/wp-content/uploads/2019/03/atividades-um-bichinho-diferente-1.png acesso 
08/02/2022 

QUESTÃO  06- Como era o bichinho do qual o texto fala? 

A) (    ) Pequeno e bonito 

B) (    ) Esperto e inteligente 

C) (    ) Grande e educado 

D) Quantas patinhas tinha o bichinho?______________________________________ 

E) Qual era o nome do bichinho? 

F) (    ) Joaninha 

https://www.educacao.palmas.to.gov.br/sala%20acesso11/02/2022
https://atividadespedagogicas.net/wp-content/uploads/2019/03/atividades-um-bichinho-diferente-1.png
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G) (    ) Alfabeto 

H) (    )  Pernoca 

https://atividadespedagogicas.net/wp-content/uploads/2019/03/atividades-um-bichinho-diferente-3.jpg acesso 08/01/2022 às 

11h:34min 

 

  

QUESTÃO  07-   Leia a parlenda com ajuda de um adulto. 

 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/ acesso 08/01/2022 às 11h:52min 

 

 Qual o título da parlenda? 

 

         A casinha                       A casinha da vovó               Vovó 

 

 

 Quantas palavras têm no texto?        

14                                     18                                  16 

 A casinha da vovó é: 

 

          Cercadinha de flores.                Cercadinha de cipó. 

    O que é Parlendas? 

Geralmente, são pequenos versos, com ou sem rimas, e não 

necessariamente com algum sentido. Entretanto, o que a 

diferencia é o seu caráter lúdico, importante para entreter e 

aguçar a imaginação das crianças.     

 

   

                

  

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/
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 Pinte as vogais apresentadas na parlenda a casinha da vovó no texto com as cores 

indicadas no retângulo. 

 

A- VERMELHO       E- AZUL      I- AMARELO              O- VERDE 

 

 Acompanhe a leitura do texto com ajuda de um adulto. 

 

https://www.google.com/search?q=musica+dona+aranha&sxsrf=APqWBs0N6poSBWn0p3UC4jXumoZaMH8qg:164459895194
5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7jdacesso 11/02/202214h04min 

 Procure e circule na música, todos os encontros vocálicos. 

 Escreva os encontros vocálicos que você circulou. 

    

 

  

QUESTÃO 08 – Com ajuda de um adulto faça a leitura do alfabeto e depois faça o que se 

pede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/261349584606350541/  acesso11/02/2022ás14h06min 

https://www.google.com/search?q=musica+dona+aranha&sxsrf=APqWBs0N6poSBWn0p3UC4jXumoZaMH8qg:1644598951945&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7jdacesso
https://www.google.com/search?q=musica+dona+aranha&sxsrf=APqWBs0N6poSBWn0p3UC4jXumoZaMH8qg:1644598951945&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7jdacesso
https://br.pinterest.com/pin/261349584606350541/
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

A História dos Números 

Hoje, você vai conhecer um pouco da história dos números. E descobrir como a contagem 
contribuiu para a existência deles.  Vamos lá! 

Você sabia que assim como você os números também tem uma história. As Histórias de como 
eles surgiram. Você sabia que os números já estavam presentes na pré-história? E surgiram a 
partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos? 

A História dos números demonstra a necessidade que temos de contar e quantificar, porque 
praticamente todas as atividades humanas envolvem algum tipo de contagem. 
 

https://www.google.com/search?q=como+os+n%C3%BAmeros+est%C3%A3o+presentes+na+nossa+vida&sxsrf=APq-

WBv2JN9oNAC_zPbDW13FLzd--05CWA:1644514375921&source=lnms&tbm= acesso 10/02/2022 ás 14h35min  

https://www.google.com/search?q=como+os+n%C3%BAmeros+est%C3%A3o+presentes+na+nossa+vida&sxsrf=APq-WBv2JN9oNAC_zPbDW13FLzd--05CWA:1644514375921&source=lnms&tbm
https://www.google.com/search?q=como+os+n%C3%BAmeros+est%C3%A3o+presentes+na+nossa+vida&sxsrf=APq-WBv2JN9oNAC_zPbDW13FLzd--05CWA:1644514375921&source=lnms&tbm
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QUESTÃO 01- Pinte o ano que você nasceu. 

 

QUESTÃO 02- Desenhe velinhas no bolo representando a sua idade. 

 

 

 

https://www.educacao.palmas.to.gov.br/sala acesso11/02/2022 às 14h20min 

 

 Registre o número do seu calçado.  

 Você mora com quantas pessoas?   

 

QUESTÃO 03 - Complete a sequência numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacao.palmas.to.gov.br/sala%20acesso11/02/2022
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              https://br.pinterest.com/marcianobreong/atividade-1-a-50 acesso 08/02/2022 

QUESTÃO  04 – Observe  as figuras abaixo e escreva a quantidade de cada uma no 

quadradinho abaixo. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=bloco+de+atividades+2+ano+de+matematica+ordem+crescente+at%C3%A9+20&tbm=isch

&ved= acesso 10/02/2022 às 14h53min 

https://br.pinterest.com/marcianobreong/atividade-1-a-50
https://www.google.com/search?q=bloco+de+atividades+2+ano+de+matematica+ordem+crescente+at%C3%A9+20&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=bloco+de+atividades+2+ano+de+matematica+ordem+crescente+at%C3%A9+20&tbm=isch&ved
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QUESTÃO 05 – Com o auxílio de um adulto, leia com atenção e responda de acordo com as 

orientações. 

 a) complete a sequência numérica seguindo a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ordem crescente e ordem decrescente 

Para colocar numerais em ordem crescente, começamos do 

menor número para o maior. Já para a ordem decrescente, os 

numerais são colocados do maior número para o menor. 
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https://br.pinterest.com/pin/78953799696910126/  acesso 08/02/2022 

 

 

 

QUESTÃO 06-  Observe o calendário abaixo e depois responda as questões. 

 

https://www.google.com/search?q=calend%C3%A1rio+atividades&sxsrf=APqWBsNEjSLvdZBLIJXKcBr4d4uKp8sCA:16446000

32390&source=lnms&tbm= acesso11/02/2022 às 14h22min 

 Com base no calendário acima responda  as seguintes perguntas: 

A) Quantos meses tem um ano? _________________________________________ 

B) Quantos dias tem o mês de fevereiro? ___________________________________ 

C) Pinte o primeiro mês do ano? __________________________________________ 

D) Pinte de vermelho o dia do seu aniversário. 

 

 

 

O que é adição? 

Adicionar é mesmo que ajuntar, adicionar, 

receber, incluir, acrescentar, somar, ganhar, 

acumular. 

O sinal da adição é +, que se lê: Mais 

 

https://br.pinterest.com/pin/78953799696910126/
https://www.google.com/search?q=calend%C3%A1rio+atividades&sxsrf=APqWBsNEjSLvdZBLIJXKcBr4d4uKp8sCA:1644600032390&source=lnms&tbm
https://www.google.com/search?q=calend%C3%A1rio+atividades&sxsrf=APqWBsNEjSLvdZBLIJXKcBr4d4uKp8sCA:1644600032390&source=lnms&tbm
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QUESTÃO 07  - Observe os desenhos e junte as quantidades de desenhos no espaço indicado. 

 
 

 Agora ligue as continhas ao seu resultado. Observe o exemplo. 
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https://br.pinterest.com/pin/516577019759620693/ acesso 09/02/2022 às 09h32min 

 

 

 

QUESTÃO 08-   observe a tabela e descubra quais são os números que estão escondidos. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/516577019759620693/


 
ESTADO DO TOCANTINS 

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

14 

 

 

 

https://www.aartedeensinareaprender.com/2019/08/atividade-pronta-numeral-escondido.html?m=1 acesso 08/02/2022 

ás 17h24min. 

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 
 

https://www.aartedeensinareaprender.com/2019/08/atividade-pronta-numeral-escondido.html?m=1
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Também podemos dizer que há diferentes materiais para um mesmo objeto. 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/ciencias/objetos-e-materiais/1787 acesso 09/02/2022 às 
10h03min. 
 

QUESTÃO 01-  Do que é feito? ( converse com um membro da sua família). 
 Que objetos você vê nas imagem? 
 De que material eles são feitos? 
 Que outros objetos você conhece que também são feitos desses materiais? 

 

QUESTÃO 02- Observe estas três rodas, assinale o material utilizado para a fabricação de 
cada uma: 

 
 

 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/ciencias/objetos-e-materiais/1787%20acesso%2009/02/2022
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QUESTÃO 03 – Ligue os objetos ao material utilizado em sua fabricação. 
 

 
https://es.liveworksheets.com/ut1615204el acesso 09/02/2022 às 10h31min. 

 

 

Os brinquedos são fabricados de diferentes materiais. 

Dependendo do material que foram fabricados: madeira,  

papel, metal, borracha, plásticos, etc. Eles oferecem  

possibilidades variadas de formas, tamanho e uso nas  

brincadeiras. 

 

Observe as imagem ao lado e converse com um membro  

Da sua família as questões abaixo: 

1- De que são feitos estes objetos? 

 

2- Você já brincou com algum desses brinquedos? 

 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/ciencias/os-materiais-dos-brinquedos-fabricados-no-

passado-e-nos-dias-atuais/1926 acesso 09/02/2022 às 11h17mim. 

 

 

 

 

Veja o quadro a seguir. Nele apresenta alguns brinquedos populares e os materiais de que são 

feitos. 

 

BRINQUEDOS MATERIAIS DE QUE SÃO FEITOS 

PIÃO MADEIRA, METAL E BARBANTE 

BOLA COURO SINTÉTICO, EVA E PLÁSTICO 

CARRINHO MADEIRA, PLÁSTICO E METAL 

BONECA TECIDO, PLÁSTICO, PORCELANA 

 

QUESTÃO 04- Liste no quadro alguns de seus brinquedos. Marque um x nas colunas 

identificando de que materiais são feitos. 

NOME DO BRINQUEDO PLÁSTICO MADEIRA METAL 

    

https://es.liveworksheets.com/ut1615204el%20acesso%2009/02/2022
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/ciencias/os-materiais-dos-brinquedos-fabricados-no-passado-e-nos-dias-atuais/1926%20acesso%2009/02/2022
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/2ano/ciencias/os-materiais-dos-brinquedos-fabricados-no-passado-e-nos-dias-atuais/1926%20acesso%2009/02/2022
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QUESTÃO 05 – A água é muito importante para a sobrevivência do nosso planeta devemos 

evitar desperdício de água. Com ajuda de um 

adulto leia o texto e assinale a alternativa correta 

abaixo. 

a) O texto ao lado, alerta para: 

(   ) A importância das plantas.                                                                                                  

(   ) A forma correta de descartar o lixo.                                                                               

(   ) A importância de economizarmos a água. 

 

b) Todos os seres vivos dependem de água para 

sobreviver. As plantas necessitam de água para: 

(A) as sementes brotarem.  

(B) atraírem os insetos. 

                                                                     (C) abrigarem os pássaros. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/pt/CIENCIAS/%C3%81gua/Ciclo_da_%C3%81gua_dl1723242fg acesso 

09/02/2022 às 11h45min. 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

Rua é um local público, isto é, todos têm direito de ir e vir por ela. A rua é o caminho utilizado 
pelas pessoas e por diferentes veículos. Elas possuem calçadas, que são os espaços utilizados 
para as pessoas andarem. Logo após as calçadas, são construídas as casas. 

As ruas são diferentes umas das outras, por isso apresentam diversas formas: estreita, larga, 
comprida, curta e sem saída. Elas podem ser muito ou pouco movimentadas, com árvores ou 
sem árvores, com asfalto ou sem asfalto. Podem ter somente casas ou também comércios, 
como supermercados, lojas, bancos, entre outros. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-rua.htm acesso 09/02/2022 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/pt/CIENCIAS/%C3%81gua/Ciclo_da_%C3%81gua_dl1723242fg
https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-comercio.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-rua.htm%20acesso%2009/02/2022
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Figuras https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-rua.htm acesso 09/02/2022 

 

 

O que há nas ruas das fotos? 

QUESTÃO 01- Marque com um x as opções verdadeiras. 

A) (   ) A rua 1 tem muitas pessoas. 

B) (   ) A rua 1 tem muitos veículos 

C) (   ) A rua 2 tem ônibus 

D) (   ) A rua 2 tem prédios 

QUESTÃO 02- Qual é a rua mais agitada. 

A) (   ) Rua 01 

B) (   ) Rua 02 

QUESTÃO 03- A rua que você mora é 

A) (   ) Calma 

B) (   ) Agitada 

QUESTÃO 04-  Circule as palavras que explicam como é a sua rua. 

 

RETA- LARGA- SEM PAVIMENTO -  MUITAS ÁRVORES -  MOVIMENTADA – TRANQUILA – 

BARULHENTA -  ESTREITA COM SUBIDAS E DESCIDAS 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/a-rua.htm
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https://www.google.com/search?q=onde+moro+carmen+lucia&tbm=isch&ved=2ahUKEwim-7bH5_X1AhUzDNQKHTKbCa8Q2-
cCegQIABAA&oq=onde+moro+carmen+lucia&gs_lcp= acesso10/02/2022 às 16h25mim 
 

 

QUESTÃO 05- Com ajuda de um adulto responda as questões abaixo: 

A) No meu bairro eu tenho: (     ) muitos amigos     (    ) poucos amigos 

B) O bairro onde moro é  (    ) pequeno   (    ) grande 

C) As ruas do meu bairro são (   ) muito movimentadas    (     ) poucas movimentadas 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

TENHO UM NOME 

TODO MUNDO TEM UM NOME. 

DIGA LÁ QUAL É O SEU? 

MARIANA, RODRIGO JÚLIA OU ANDRÉ? 

O SEU NOME COMPLETO É? 

QUESTÃO 01- Complete a quadrinha com idade e seu nome. 

Eu tenho _________________ anos. 

E já sei ler e escrever. 

Meu nome é ________________________________________________________________. 

Muito prazer! 

https://www.google.com/search?q=onde+moro+carmen+lucia&tbm=isch&ved=2ahUKEwim-7bH5_X1AhUzDNQKHTKbCa8Q2-cCegQIABAA&oq=onde+moro+carmen+lucia&gs_lcp
https://www.google.com/search?q=onde+moro+carmen+lucia&tbm=isch&ved=2ahUKEwim-7bH5_X1AhUzDNQKHTKbCa8Q2-cCegQIABAA&oq=onde+moro+carmen+lucia&gs_lcp
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Com o auxílio de um adulto leia a letra da canção, se tiver oportunidade ouça, acessando o 
vídeo https://youtu.be/hdkp5gtwmio  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3fG9K6kDEV8 acesso 10/02/2022 às 09h55min 

RESPONDA ORALMENTE 

O que o poeta quis dizer nos dois últimos versos do poema? 

 

 

O sobrenome é uma forma de conectar pessoas a seus ancestrais. No nosso nascimento, 

somos registrados com um nome e com sobrenomes. O seu sobrenome pode carregar uma 

história que diz tanto quanto aquelas contadas pelos nossos familiares. 

QUESTÃO 02- Agora escreva seu nome e o seu sobrenome. 

 

_________________________ __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 03- Faça um x nas figuras que representam ações que contribuem para uma boa 

convivência com os nossos vizinhos e conservação do bairro. 

https://youtu.be/hDkp5gTwmio
https://www.youtube.com/watch?v=3fG9K6kDEV8
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https://atividadespedagogicasuzano.com.br/historia-3-ano-bairro/bairro-page-003/  acesso 09/02/2022 ás 17h24min 

QUESTÃO 04- Registre, através de desenhos quais são os momentos de convivência que 

ocorrem entre você e sua família? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 

QUESTÃO 01  - O criador ama todos os seus filhos! como podemos retribuir o amor dele? 

Pinte o quadrado com as respostas corretas: 

 

 

 TRATANDO O OUTRO COM RESPEITO. 

 DESTRUINDO A CRIAÇÃO DE DEUS. 

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/historia-3-ano-bairro/bairro-page-003/


 
ESTADO DO TOCANTINS 

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

22 

 

 COMPARTILHANDO COM O OUTRO, O QUE É NOSSO. 

 FERINDO OS SENTIMENTOS DOS AMIGOS. 

 AMANDO E CUIDANDO DO PRÓXIMO. 

  https://www.petropolis.rj.gov.br acesso 10/02/2022 

QUESTÃO 02- O autorretrato é um retrato em que o artista mostra o seu aspecto físico. Ele 

representa o que captou na expressão de si próprio. 

Que tal fazer seu autorretrato? Desenhe no espaço abaixo. 

 

https://br.pinterest.com/pin/614671049120440068/ acesso10/02/2022 às 10h47min 

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 03- Observe as imagens e pinte somente as atitudes que demonstram amor ao 
próximo. 
 

https://www.petropolis.rj.gov.br/
https://br.pinterest.com/pin/614671049120440068/
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https://imaculadagoiania.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Atividade-de-Ensino-Religioso-3%C2%BA-Ano-26-05.pd acesso 
10/02/2022 às 11horas. 

  

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de algumas regras. Vamos 

estudar alguns exemplos de brincadeiras, tais como:  pega-pega, duro mole, corda, passa anel, 

esconde-esconde, amarelinha etc. A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva 

quanto individual. 

 

 

                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras//www.google.com/search?q=desenho+de+crian%C3%A7as+brincando&tbm=isch&ved=2ahUKEwjoqr692vX1A

hX_MLkGHYlhArMQ2-cCegQIABAA&oq=desenho+de+crian%C3%A7as+brincando&gs_lcp= acesso 10/02/2022 às 

15h20min 

 

 

https://imaculadagoiania.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Atividade-de-Ensino-Religioso-3%C2%BA-Ano-26-05.pd
https://www.google.com/search?q=desenho+de+crian%C3%A7as+brincando&tbm=isch&ved=2ahUKEwjoqr692vX1AhX_MLkGHYlhArMQ2-cCegQIABAA&oq=desenho+de+crian%C3%A7as+brincando&gs_lcp
https://www.google.com/search?q=desenho+de+crian%C3%A7as+brincando&tbm=isch&ved=2ahUKEwjoqr692vX1AhX_MLkGHYlhArMQ2-cCegQIABAA&oq=desenho+de+crian%C3%A7as+brincando&gs_lcp
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QUESTÃO 01- Faça um x nas suas brincadeiras preferidas. 

 

 
 

 

Olá! Você já pulou amarelinha? Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa brincadeira que é 

conhecida e praticada em várias regiões brasileiras. A amarelinha é uma brincadeira tradicional 

bastante popular, divertida e fácil de aprender. 

Vamos conhecer a amarelinha? Assista ao vídeo abaixo: 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/brincar-de-amarelinha/ 

 

Que tal agora desenhar a sua própria amarelinha? Para facilitar, siga o passo a passo: 

 

 Você vai precisar de giz e uma pedrinha; 

 Desenhe a sequência de números de 1 a 10 (quadrados) no chão; 

 Vamos às regras: Ninguém pode pisar fora do quadrado; a pedrinha precisa ficar dentro 
da marcação e do número correto; só pode colocar um pé em cada quadrado, quando 
for um quadrado pule de um pé só e quando tiver dois é um pé em cada; não pode pisar 
no quadrado que estiver com a pedra; deve recolher a pedra na volta. 

 Se possível convide sua família ou amigos para brincar com você.  
 Escreve os números de 1 a 10 em seu caderno. Leia em voz alta para alguém de sua 

família. Desenhe em seu caderno o jogo de amarelinha e pinte bem colorido. Você 
gostou de brincar de amarelinha? Se sim, brinque mais vezes! 

 
 

APROVEITE AO MÁXIMO A SUA INFÂNCIA PARA BRINCAR E SEJA MUITO FELIZ! 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/brincar-de-amarelinha/
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                                             COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

   

Brincadeira de Roda, de Ivan Cruz 

 

 https://br.pinterest.com/pin/616571005206912297/ acesso 10/02/2022 às 11h44min 

QUESTÃO 01- Na imagem acima retrata a obra do artistas Ivan Cruz. Assim como o artista,  

          desenhe no espaço abaixo, você e outras crianças em uma brincadeira de roda 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/616571005206912297/
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 Converse com as pessoas de sua família e descubra quais cantigas elas conhecem. 

 Você conhece outra cantiga que seus pais já cantaram para você. 

QUESTÃO 02 - Pesquise com seus familiares algumas brincadeiras de roda que você ainda 

não brincou e escreva o nome delas aqui. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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