
# ESCOLA SEM MUROS 

BEM VINDO 

AS ATIVIDADES LÚDICAS



Querida família

Estamos aqui para continuar nossas vivências com a aprendizagem de

nossos filhos. Esta semana estamos apresentando atividades lúdicas de

Língua Portuguesa e Matemática para auxiliar no desenvolvimento de

habilidades essenciais para o aprendizado.

Os jogos vão ajudar a consolidar o aprendizado das atividades que

realizamos esta semana.

Vamos aproveitar e continuar elaborando recreações com nossos pequenos.

Bons estudos. Jogando também estamos aprendendo.



2º ano



Língua Portuguesa

Atividade lúdica com a habilidade (EF02LP12) Ler e

compreender com certa autonomia cantigas, letras

de canção, dentre outros gêneros do campo da vida

cotidiana, considerando a situação comunicativa e

o tema/assunto do texto e relacionando sua forma

de organização à sua finalidade.



Chegou a hora da diversão.

Brincando também estamos aprendendo

Vamos continuar desenvolvendo jogos com nossas crianças?

Nossa atividade tem inicio com a construção dos jogos junto

com as crianças e os familiares. Eles gostam de participar desta

etapa do jogo e vai ser um momento de muita diversão em

família.

Vamos fazer arte, brincar e cantar?

Esta atividade pode ser muita divertida, aproveite a ajuda de

um responsável e construa com materiais que você tem em

casa.



DESENVOLVE EM NOSSAS CRIANÇAS A

EXPRESSÃO ORAL E ARTÍSTICA ATRAVÉS

DA REPRESENTAÇÃO COM AS CANTIGAS

E INTERPRETANDO HISTÓRIAS.

FANTOCHES DE PALITO



FANTOCHES DE PALITO

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

❖ PALITO DE CHURRASCO;

❖ PAPEL PARA DESENHAR OS PERSONAGENS DA CANTIGA;

❖ FITA ADESIVA;

❖ LÁPIS PARA DESENHAR;

❖ LÁPIS DE COR;

❖ TESOURA SEM PONTA;

❖ LETRA DA CANTIGA.

OBJETIVOS

❖ ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A CRIATIVIDADE; 

❖ INTERPRETAR  A CANTIGA;

❖ DESENVOLVER A EXPRESSÃO ORAL.



❖ Separe os materiais, desenhe as personagens da cantiga na folha 

de papel, pinte e recorte-as em seu contorno. Se precisar peça 

auxilio a um adulto.

❖ Depois, pegue a fita adesiva e prenda os desenhos nos palitos ou 

nos lápis (caso não tenha palito de churrasco).

❖ Por último, chame as pessoas da casa para participar da sua 

cantiga animada com fantoche.

Como fazer

OBS: PEÇA PARA UM ADULTO TIRAR A PONTA 

DO PALITO DE CHURRASCO PARA QUE 

NINGUÉM SE MACHUQUE



A VELHA A FIAR

Estava a velha em seu lugar

veio a mosca lhe fazer mal

a mosca na velha e a velha a fiar

Estava a mosca em seu lugar

veio a aranha lhe fazer mal

a aranha na mosca, a mosca na velha

e a velha a fiar

Estava a aranha em seu lugar

veio o rato lhe fazer mal

o rato na aranha, a aranha na mosca,

a mosca na velha e a velha a fiar

[...]

Da tradição popular.

Anexo 1: cantiga



Anexo 2: latinha para guardar os fantoches de palito

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

❖ LATA PARA DECORAR ( PODE SER DE MASSA DE TOMATE, DE LEITE OU 

OUTRA QUE TIVER EM CASA);

❖ VOCÊ PODE DECORAR SUA LATA COM PAPEL, PANO OU OUTRA 

DECORAÇÃO;

❖ USE SUA CRIATIVIDADE.

MINHA LATA DE 

FANTOCHES



Professora parceira na elaboração 

do jogo
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