
 
 

“A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança não 
brincou, falta-lhe um pedaço no coração”. (Ivan Cruz) 

 
 
Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro, e 

brincava pelas ruas de seu bairro como toda criança… pintou mais de 500 quadros, 
retratando mais de 100 brincadeiras distintas, e chamou essa série de “Brincadeiras de 
Criança”. Essa semana vamos junto com a família, amigos, reviver brinquedos e 
brincadeiras que fizeram e fazem parte da nossa vida, infância.  

 

“Brincadeiras de Criança” 
 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA  DA CRIANÇA 
ESCOLA: 

ALUNO:                         TURMA: 4º E 5 ANO 

DISCIPLINA: ARTE/EDUCAÇÃO FÍSICA AULAS POR SEMANA:  

PROFESSORA: 

 
Cama de gato 

 
Bafo-bafo 

 
Soltando pipa 

 
Bola de gude 

https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/z_bafo_bafo.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/soltando_pipa.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/bola_de_gude.jpg


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://michelechristine.wordpress.com/pinturas/ivan-cruz/ 
 
 

 
Pique esconde 

 
Currupinha 

 
 Soltando pipa 

 
Rolando pião 

 
Cabo de guerra 

 
Rolando bambolê 

 
Jogando bola 

 
Pulando corda 

https://michelechristine.wordpress.com/pinturas/ivan-cruz/
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/pique_esconde.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/z_currupinha.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/soltando_pipa.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/rolando_piao.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/rolando_bambole.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/jogando_bola.jpg
https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/pulando_corda.jpg


 

Cama de Gato 
 

O jogo da Cama de Gato é popular entre várias tribos indígenas, não apenas no 
Brasil mas nos Estados Unidos, África e até entre esquimós. é uma brincadeira feita com 
barbante. 

 Passo a Passo 

 Para executar a brincadeira são necessários um pedaço de barbante  

 2 pessoas (participantes).  

 Corta-se um pedaço de barbante (aproximadamente 1,80m) e amarram-se as duas 

pontas.  

 Para as crianças é ideal que o barbante seja menor. Colocam-se as duas mãos dentro 

do círculo e estica-se o barbante deixando os cotovelos dobrados e os braços paralelos, 

formando um retângulo.  

 Sem largar o barbante, devem ser enfiados os polegares e indicadores por baixo da 

cama de gato e tirá-la das mãos do colega sem desmanchar os laços. Depois é a vez do 

primeiro jogador.https://www.fazfacil.com.br/lazer/jogo-cama-gato/ 

 

Veja os exemplos:  

 
mimoseencantodaeducacao.blogspot.... 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA  DA CRIANÇA 
ESCOLA: 

ALUNO:                         TURMA: 4º E 5 ANO 

DISCIPLINA: ARTE/EDUCAÇÃO FÍSICA AULAS POR SEMANA:  

PROFESSORA: 

https://www.fazfacil.com.br/lazer/jogo-cama-gato/
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com.br/2016/03/cama-de-gato-brinquedo-folclorico.html


 

 

Vamos ver se vocês estão atentos!!! 

 
 

companheirosdaeducacao.blogspot.c... 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA  DA CRIANÇA 
ESCOLA: 

ALUNO:                         TURMA: 4º E 5 ANO 

DISCIPLINA: ARTE/EDUCAÇÃO FÍSICA AULAS POR SEMANA:  

PROFESSORA: 

http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html


 

 

Mexa e Remexa 
 

A Dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e 
ritmos, criando uma harmonia própria. 

 
Escolha uma música que você mais gosta, ligue o som e vamos dançar. 

 
 

 

https://apostilapintart.com/web/ 

 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA  DA CRIANÇA 
ESCOLA: 

ALUNO:                         TURMA: 4º E 5 ANO 

DISCIPLINA: ARTE/EDUCAÇÃO FÍSICA AULAS POR SEMANA:  

PROFESSORA: 

 

http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2013/11/menino-maluquinho-diversas-atividades.html
https://apostilapintart.com/web/


 

 

Hoje vamos aproveitar nosso dia e brincar com uma dinâmica bem divertida... 
Quem já ouviu falar da brincadeira Desenho dirigido? 
Então, pegue seu caderno de desenho, faça a leitura do texto e a medida que você 

realiza a leitura você vai desenhado, chame a família para fazer também...  
Depois vocês comparem o desenho um do outro. Ah!!! me mande fotos vou amar 

receber !   2.bp.blogspot.com 

 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA  DA CRIANÇA 
ESCOLA: 

ALUNO:                         TURMA: 4º E 5 ANO 

DISCIPLINA: ARTE/EDUCAÇÃO FÍSICA AULAS POR SEMANA:  

PROFESSORA: 

https://2.bp.blogspot.com/-pgqZjFvukuA/WivHZXCIT6I/AAAAAAAAj_w/j87kBUhbcaMe8CgJCZ7-RPpSpF2hDfnMgCLcBGAs/s1600/desenho+dirigido-page-001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-pgqZjFvukuA/WivHZXCIT6I/AAAAAAAAj_w/j87kBUhbcaMe8CgJCZ7-RPpSpF2hDfnMgCLcBGAs/s1600/desenho+dirigido-page-001.jpg


 
 

Currupinha 

  

As crianças podem desenhar seus 

próprios designs em 

uma variedade de cores que se misturam 

e criam  

efeitos fofos quando o pião é lançado a 

toda velocidade. 

  

Esta atividade criativa  vai emocionar as 

crianças, pois 

o resultado final é muito divertido! 
https://www.10doigts.fr/idees-crea/toupies-a-corde-

ic11839.aspx 

Vamos precisar: 

- um cartão branco forte  formato A4/ 

papelão 

- 60 cm de cordão de cetim 

- um compasso/ uma tampa 

- uma régua 

-  tesoura 

- um perfurador 

- um tubo de cola 

- marcadores / lápis de cor/ canetinha 

 

Veja como faz com as fotos: 

 

 

 
 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA  DA CRIANÇA 
ESCOLA: 

ALUNO:                         TURMA: 4º E 5 ANO 

DISCIPLINA: ARTE/EDUCAÇÃO FÍSICA AULAS POR SEMANA:  

PROFESSORA: 

https://www.10doigts.fr/idees-crea/toupies-a-corde-ic11839.aspx
https://www.10doigts.fr/idees-crea/toupies-a-corde-ic11839.aspx

	Passo a Passo

