
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 2º 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-EF02EF01) Vivenciar, fruir e recriar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura 

popular, de diferentes características, principalmente as cooperativas, presentes no contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 

do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas 

práticas. 

 

Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. Hoje 

iniciaremos o aprendizado das brincadeiras de palmas ou brincadeira de bate mão. 

 

 

Fonte: http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/palmas/384-babalu-1. Acesso em: 03/06/2020 

 

Para essa atividade é necessária a presença de algum/a adulto/a. É legal que esse/a 

adulto/a possa ler o enunciado das questões com muito carinho. 
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ATIVIDADE 1- Alguém conhece a brincadeira do Palo Palito? Pois é, se já conhece, bom que poderá 

ensinar para alguém de casa; e se você não conhece, que bom que está aqui, pois agora iremos brincar 

de Palo Palito. 

Para a atividade iniciar precisamos aprender a cantiga, que é assim: 

Palo, palo palo 

Palo, palito palo 

Ê 

Palo, palo palo 

Palo palito palo 

Ê 

Êê êê êê 

Palo, palito, palo 

Ê. 

 

 

Pronto, fácil né, a cantiga? E é agora que vem a parte legal. Muitos de nós já conhecemos os trava-

línguas e os trava dedos? A brincadeira é assim: sempre que falar “palo” levante e abaixe o dedo 

polegar, sempre que falar “palito” levante o dedo indicador e sempre que falar “ê” levante o dedo 

mínimo. Vou fazer uma legenda para facilitar:  

1= dedo polegar 

2=dedo médio 

3= dedo mínimo 

 

Fica mais ou menos assim: 

 

(1)Palo, (1)palo (1)palo 

(1)palo (2)palito (1)palo 

(3)Ê 

(1)Palo, (1)palo (1)palo 

(1)palo (2)palito (1)palo 

(3)Ê 

(3)Êê (3)êê (3)êê 

(1)palo (2)palito (1)palo 

(3)Êê. 



  

 

 

Caso necessite de mais uma ajudinha segue o endereço de uma das formas que essa brincadeira pode 

acontecer: https://www.youtube.com/watch?v=Zc1sntgGOUA 

 

ATIVIDADE 2- Espero que tenha gostado da atividade anterior, ela é bem legal e dá para fazer sozinho, 

eu gosto muito. Agora aprenderemos uma brincadeira de bate palmas; para isso precisaremos de 

alguém para brincar. Nessa brincadeira o Joaquim passa por uma situação muito engraçada, vamos 

aprender a cantiga: 

 

No saco do pão pão pão 

Que leva Joaquim quim quim 

Eu vi um ratão tão tão 

A olhar pra mim mim mim 

 

A olhar pra mim mim mim 

Eu vi um ratão tão tão 

Que leva Joaquim quim quim 

No saco do pão pão pão. 

 

Engraçado, né? Fico pensando o Joaquim dentro do saco de pão…. 

 

Agora vamos aprender como são as palmas? Farei uma legenda para facilitar, colocarei o número e 

como é o gesto e o lugar do gesto na música. Os números ficarão abaixo da letra da cantiga. 

1=bater palma com as duas mãos sozinha/o  

2=bater palma com a outra pessoa com a mão direita 

3=bater palma com a outra pessoa com a mão esquerda 

4=bater as palmas das duas mãos com a outra pessoa 

5= bater o dorso (costas) das mãos com a outra pessoa. 
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Parece difícil mas não é, fica mais ou menos assim: 

 

No saco do pão pão pão 

1    2   1  3   4     5     4 

Que leva Joaquim quim quim 

1    2   1   3    4        5       4 

Eu vi um ratão tão tão 

1    2   1  3   4    5    4 

A olhar pra mim mim mim 

1    2   1  3  4        5      4 

A olhar pra mim mim mim 

1    2   1  3   4     5     4 

Eu vi um ratão tão tão 

1    2   1  3  4     5     4 

Que leva Joaquim quim quim 

1    2   1  3     4       5        4 

No saco do pão pão pão. 

1    2   1  3  4     5     4 

 

Viu? Parece difícil, mas não é. Basta termos muita coragem de continuar tentando. Para fazer o Bate 

Palmas basta ficar de frente para a pessoa que vai brincar e tentar fazer os movimentos aprendidos. 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 3 - Agora que aprendemos duas cantigas, faremos uma coisa bem legal; no espaço abaixo, 

faça o contorno da sua mão e pinte os dedos que foram usados na cantiga do Palo Palito. Se quiser 

fazer mais do que isso fique à vontade, mas se lembre de pintar somente os dedos que foram usados 

no Palo Palito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima atividade!! 


