
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  2° ano.

Componente Curricular: Educação Física

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

Habilidades:

(GO-EF02EF05): Vivenciar e fruir diferentes modalidades e características histórico-culturais

presentes nos esportes e para desporto de marca, precisão e invasão bem como seus valores, regras

e significados, prezando pelo trabalho coletivo, pelo protagonismo e identificando seus elementos

comuns.

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

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

enunciados quanto para auxiliar a criança.

fonte: https://www.abcdobebe.com/comunidade/jogos-e-brincadeiras/cabra-cega/. Acesso em 04/05/2021.

ATIVIDADE 1 - Então, vamos lá; para essa nossa primeira atividade precisaremos de um venda para

usarmos nos olhos. Essa venda pode ser qualquer pano limpo, basta amarrá-lo no rosto na altura dos

olhos e estará pronto para a brincadeira, mas antes veja se ao seu redor não tem algum móvel ou

objeto que possa te machucar ou quebrar quando você estiver andando com a venda. É isso mesmo,

https://www.abcdobebe.com/comunidade/jogos-e-brincadeiras/cabra-cega/


nossa primeira atividade será andar pela casa com essa venda, vá bem devagarinho e perceba que

nossas mãos e pés também conseguem perceber (enxergar) as coisas. Tente andar pela casa toda e vá

falando onde você está. Exemplo: - Agora estou na cozinha. - Cheguei ao banheiro. E por aí vai.

ATIVIDADE 2 - Depois de conhecer sua casa com os olhos fechados peça para a criança tirar um pouco

a venda para descansar os olhos e sentar-se em uma posição confortável, sem sapato ou chinelo.

Separe alguns objetos sem que a criança os veja, pegue objetos que não ofereçam riscos para a criança.

Depois peça para a criança novamente colocar a venda e entregue um objeto por vez para ela tentar

adivinhar qual objeto é, usando apenas as mãos. Depois peça para a criança tentar adivinhar qual

objeto é, utilizando apenas os pés. Isso irá estimular o sentido do tato na criança. Separe uns 10

objetos, caso a criança demonstre interesse em continuar separe mais objetos.

ATIVIDADE 3 - E agora que você vivenciou um outro jeito de ver as coisas, vamos fazer dois desenhos

bem bonitos. No primeiro desenho desenhe sua casa, assim como viu ou imaginou na primeira

atividade. No segundo desenho escolha dois objetos da atividade 2 e tente desenhá-los de olhos

fechados, se for preciso coloque novamente a venda. Tenho certeza que fará desenhos lindos.

SUGESTÃO BRINCANTE: Brinque com sua venda sempre que possível.

Bom aprendizado e até a próxima!


