
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° ano.

Componente Curricular Educação Física

Tema/Objeto do Conhecimento: Esporte e Paradesporto de Marca, Precisão e Invasão.

Habilidades:

(GO-EF01EF05) Conhecer, experimentar e fruir diferentes modalidades presentes nos esportes e

paradesporto de marca, precisão e invasão, bem como seus valores, regras e significados, prezando

pelo trabalho coletivo, pelo protagonismo, identificando seus elementos comuns.

Oi, crianças, espero que estejam com bastante coragem para nossa aula de hoje. E espero também

que tenham gostado da aula passada.

Para essa aula continua sendo muito importante a presença de uma pessoa adulta, tanto para ler os

enunciados quanto para auxiliar a criança.

Fonte da imagem: https://santamonica.rec.br/blog/2018/11/23/bocha-um-jogo-para-todas-as-idades/ acesso em: 23/09/2021

https://santamonica.rec.br/blog/2018/11/23/bocha-um-jogo-para-todas-as-idades/


Na aula passada iniciamos algumas atividades que são semelhantes a um jogo chamado Bocha; hoje

continuaremos a falar um pouco mais desse jogo, mas agora faremos algumas adaptações para

vivenciarmos como as pessoas que usam cadeira de rodas jogam bocha. Vamos lá?

Nesta aula utilizaremos a bola (de preferência uma bola um pouco vazia para não rolar tanto ou a bola

feita na aula passada) e o “alvo” que usamos na aula passada (caso não tenha feito, veja a aula 023

deste material). Também será necessário um espaço seguro para a criança fazer a atividade, pode ser

dentro de casa mesmo, é só ficarmos atentas/os aos objetos que possam causar algum risco para a

criança.

A atividade 1 é semelhante à atividade 1 da aula passada; na aula passada fizemos a atividade de pé e

nessa aula faremos sentada/o, repetir esses movimentos ajuda a criança a interiorizar as práticas.

ATIVIDADE 1 - Pegue a bola que você usou na aula passada, nós a usaremos para fazer essa atividade.

Pegue também um chinelo; sim, um chinelo, usaremos o chinelo e a bola para nossa primeira ação. A

primeira etapa é a seguinte:

- Sentada/o e parada/o com a bola e o chinelo nas mãos, primeiro jogue (arremesse) o chinelo

pra frente no chão, depois tente jogar, do mesmo lugar, a bola bem pertinho do chinelo, ela

precisa parar o mais perto possível do chinelo.

- Corra até os objetos e pegue-os novamente e sentada/o, jogue primeiro a bola pra frente no

chão e quando ela parar, tente jogar o chinelo o mais próximo possível da bola; lembre-se de

sempre jogar os objetos do mesmo lugar, num ponto fixo. O ponto de jogar os objetos só muda

quando vou buscá-los e lançá-los novamente. Ou seja, vá fazendo um percurso de arremessar e

pegar.

- Faça essa corrida e jogadas de bola e chinelo por pelo menos uns 5 minutos, isso vai ajudar seu

corpo a aprender a jogar os objetos bem pertinho um do outro.

Segunda etapa:

- Depois disso vamos nos desafiar um pouco mais. Faremos as jogadas do mesmo jeito que

fizemos na primeira etapa, porém agora arremessamos os objetos sentada/o em um tamborete

ou cadeira podendo mover apenas uns dos braços, o resto do corpo fica parado. Siga da mesma

forma da etapa anterior, só que com o desafio de arremessar os objetos sentada/o.

Brinque assim por mais 5 minutos.



Terceira etapa:

- Agora é sua vez de criar uma forma de arremessar os objetos, lembre-se que o objetivo é

sempre arremessar um objeto próximo do outro. Você pode tentar arremessar de costa, por

entre as pernas; enfim, crie uma forma sua de fazer isso.

Brinque assim por mais 5 minutos.

ATIVIDADE 2 - Essa atividade será semelhante à atividade 2 da aula passada, porém no momento de

arremessar faremos esse arremesso sentada/o em uma cadeira ou tamborete e podendo movimentar

apenas um dos braços.

Agora que está mais acostumada/o ao arremesso e a jogar os objetos bem próximos um dos outros,

vamos para nossa segunda atividade. Observe a imagem abaixo, vamos precisar fazer um desenho

parecido com ele no chão do local onde faremos a atividade.

Esse desenho poderá ser feito de giz ou qualquer outra coisa que possa marcar o chão; se for na terra,

marque com o pé mesmo.

O círculo menor (vermelho) é onde colocaremos nosso “alvo”, o círculo médio (amarelo) é um lugar de

pontuação, é legal que ele tenha 60 cm de diâmetro, e o círculo maior (azul) também é um lugar de

pontuação, é legal que ele tenha 1 metro de diâmetro, o local de arremesso é legal iniciar com uns 3

metros do alvo (essa distância pode ir aumentando conforme a criança for se desenvolvendo).

Depois que fizemos nosso desenho é hora de entender as regras:

- O arremesso deve ser feito atrás da linha de arremesso e arremessamos a bola e o chinelo;

- O alvo não pode ser derrubado (se for derrubado não tem problema, mas esse não é o desafio

da atividade);

- O objetivo da atividade é jogar nossos objetos o mais próximo do alvo possível;

- Quando um objeto para dentro do círculo AMARELO eu marco um risquinho amarelo (ter em

mãos um lápis de cor amarelo e uma folha em branco para ir marcando os pontos, não

usaremos pontos mesmo, faremos risquinhos coloridos nessas folhas).

- Quando um objeto para dentro do círculo AZUL eu marco um risquinho azul (ter em mãos um

lápis de cor azul e uma folha em branco para ir marcando os pontos, não usaremos pontos



mesmo, faremos risquinhos coloridos nessas folhas). Se os objetos não pararem dentro de

nenhum círculo não se marca cor nenhuma;

- Faça 10 arremessos, 5 com a bola e 5 com o chinelo e marque as cores dos círculos onde os

objetos pararam. Se você conseguiu mais pontos azuis, significa que os objetos pararam longe

do alvo e se conseguiu mais pontos amarelos, significa que os objetos pararam mais próximo do

alvo.

O objetivo é conseguir mais pontos amarelos, mas se a criança não conseguir isso não tem problema, a

ideia é ir tentando aos poucos mesmo.

Fonte da imagem: https://gartic.com.br/4gole4/desenho-livre/_1254032562. Acesso em 03/09/2021.

Você pode brincar sozinho ou chamar alguém da sua casa para brincar com você, assim você aprende e

ensina ao mesmo tempo. Se for brincar com alguém marque em cores (pontos) para cada pessoa.

Espero que gostem desse jogo baseado na bocha.

ATIVIDADE 3 - Você conhece alguém que utiliza cadeira de rodas? Se sim, sua atividade é ensinar para

essa pessoa essa atividade 2; claro, primeiro pergunte se a pessoa quer aprender, ensine do seu jeito. O

importante é dizer que o objetivo do jogo é jogar os objetos o mais próximo do alvo. E se você não

conhecer ninguém que seja cadeirante ensine para alguém da sua família.

https://gartic.com.br/4gole4/desenho-livre/_1254032562


ATIVIDADE 4 - Agora que você brincou bastante é hora de guardar e arrumar tudo que você usou para

fazer a atividade e deixar perto de você somente lápis de cor e uma folha. Faça um desenho bem

bonito mostrando como foi sua atividade, onde brincou, como brincou, e o que usou para brincar.

Deixe seu desenho bem colorido.

SUGESTÃO BRINCANTE: Brinque de bocha sempre que possível.

Bom aprendizado e até a próxima!


