
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3° ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF03EF01). Experimentar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do mundo de diferentes características, principalmente as cooperativas, contemplando os 

de matrizes indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a sua importância no 

patrimônio histórico cultural.  

(GO-EF03EF23) Identificar as transformações histórico-culturais, valores, regras e significados 

presentes nos jogos, brinquedos e brincadeiras da cultura popular. 

 

Olá, crianças, espero que estejam bem e animadas para brincar e aprender. 

 

           

                                                     

Iremos conhecer (ou relembrar) desta vez mais uma forma de jogar a amarelinha de 

origem africana, chamada Amarelinha Africana ou Teca-teca, que pode ser jogada cantando 

uma música. Será que você já jogou essa?   

Ao praticar o jogo amarelinha desenvolvemos nossa coordenação motora, nosso 

ritmo, nossa capacidade de lidar com o tempo e o espaço, nosso raciocínio lógico e muito 

mais. Nesse jogo antigo e novo, pois podemos mudá-lo quando quisermos, aprendemos a 

criar, a cooperar, a trabalhar juntos e juntas, a conquistar desafios e a ser felizes.  VAMOS 

BRINCAR E APRENDER! 



  

 

 

ATIVIDADE 1 - Para jogar a Amarelinha Africana ou Teca-teca você terá que desenhar no 

chão um quadrado com 16 quadradinhos dentro, conforme desenho abaixo. Cada 

quadrante deverá ter um tamanho que caiba um pé de uma pessoa. 

 

Seguem as regras: 

- Não precisa de pedrinha nessa amarelinha.  

- Um dos diferenciais dessa amarelinha é que todos e todas que 

participam podem pular ao mesmo tempo. 

 

- Os/as participantes trocam de quadrantes pulando no ritmo da música.  

- Após terminar a sequência, os/as jogadores/as recomeçam o jogo, trocando de lado.  

- O jogo reinicia quando um/a dos/as jogadores/as não acerta a sequência ou pisa na linha. 

Ouça a música nos links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LpExbmdXJwc 

https://www.youtube.com/watch?v=sg_t-Gj5NFA 

 

Passo a passo: Orientação para dois/duas participantes, mas você pode fazer sozinho/a também, é 

só seguir os passos dos pés alaranjados.  

 

   

Passos 1, 2 3 – Quando começar a música ou a contagem, o primeiro praticante pula nos dois primeiros 

quadrados da sua direita. Cada pé em um quadrado, como na figura a sua esquerda. No ritmo pule até os 

últimos quadrados a sua esquerda, como na figura do meio, sempre com um pé em cada quadrante. Ao voltar 

quando for pisar nos últimos quadrantes a sua direita, dê um giro ficando com os pés e corpo virados ao 

contrário que estavam, como na figura a sua direita.  

about:blank
about:blank


  

 

 

 

 

Passos 4, 5, 6 – Ao realizar o giro, dê um salto de costas para os quadrantes atras de você. Quem estava 

esperando irá pular para os quadrantes a sua frente, repetindo o movimento que você fez anteriormente. Você 

irá até os ultimos quadrantes a sua direita, como na figura do meio, e ao voltar, girará o corpo novamente. 

Ficando agora de costas para quem está jogando com você.  

 

     

Passos 7, 8, 9 – Pule para os quadrantes a sua frente. E quando o segundo/a jogador/a pulará para os que 

estão atrás. Repita os movimentos anteriores, seguindo o exemplo das imagens.   

 

        

Passos 10, 11, 12, 13 – Quando o/a primeiro jogador/a que entrou, chegar no ultimo quandrante da 

sua direita e sair, o segundo jogador/a continuará até sair também. Veja imagens.  

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 2 – Agora que já jogamos e aprendemos mais uma forma de brincar com a Amarelinha 

africana ou teca teca, vamos fazer uma pequena pesquisa e investigação sobre o que as pessoas da 

sua família sabem da amarelinha e se já jogaram. Pergunte para duas pessoas da sua casa.  

a) Você conhece e já jogou amarelinha? 

 

 

b) A amarelinha africana ou teca teca você conhecia?  

 

 

c) Peça para pessoa que você está entrevistando explicar como era o desenho da amarelinha 

que ela já brincou e faça o desenho abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE - Jogue a amarelinha Teca Teca com alguém da sua casa em um momento 

bem divertido e alegre.  


