
31/08 a 11/09 



Um pouco da História do Brasil. 

Curiosidade: 
 

Você sabe o nome completo de D. Pedro I?  
 

Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier 
de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 
Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. 



Vamos participar com a  turminha da Mônica de um momento  cívico  
cantando o Hino da Independência do Brasil e pintando o desenho. 



Setembro é o mês em que relembramos a Independência 
do Brasil por meio da data festiva comemorada no dia 7.  
Com o objetivo de envolver os alunos e ensiná-los sobre a 
importância do dia cívico e do respeito à Pátria,  vamos  
preparar um chapéu bem bonito.  





















  
 

















 

 

 A brincadeira da Amarelinha é uma brincadeira muito anti-

ga que é ótima para desenvolver a noção de respeito às regras 

e a esperar pela vez.  

 A Amarelinha mais tradicional é aquela feita no chão com 

giz, mas possa ser riscada na terra com um graveto.  

 Segue as regras da brincadeira: 

1. Cada jogador precisa de uma pedrinha ou tampinha. 

2. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o nú-

mero 1 e vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até 

o céu. 

3. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma ca-

sa do lado da outra, pode pôr os dois pés no chão. 

4. Quando chegar no céu, o jogador vira e volta pulando na 

mesma maneira, pegando a pedrinha quando estiver na casa 2. 

5. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha na 

casa 2. 

6. Perde a vez quem: 

 – Pisar nas linhas do jogo 

 – Pisar na casa onde está a pedrinha 

 – Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair 

 – Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha de volta 

7. Ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro. 

BRINCADEIRA:  AMARELINHA 

http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/brincadeira-amarelinha/





