
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 3° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica: Ginástica Geral.

Habilidades:

(GO-EF03EF07) Experimentar e demonstrar, de forma individual e coletiva, combinações de

diferentes elementos da ginástica geral, como equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com

e sem materiais, propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano.

(GO-EF03EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos

básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os

limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.

(GO-EF03EF16) Descrever, por meio de múltiplas linguagens: corporal, oral, escrita e audiovisual,

as características dos elementos básicos da ginástica geral.

Olá, crianças, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animadas para

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Na aula de hoje, vamos continuar nossa vivência sobre os elementos que compõem a

ginástica. Vamos lá!?

Fonte: https://blog.fiturban.com.br/importancia-do-alongamento-2/ acesso em: 08/06/2021

https://blog.fiturban.com.br/importancia-do-alongamento-2/


ATIVIDADE 1 - Vamos fazer o alongamento dos animais, conte até 15 em cada posição.

Fonte da imagem:arquivo pessoal.

ATIVIDADE 2 - Agora que já estamos bem aquecidos/as e alongados/as vamos fazer uma atividade

bem interessante; primeiro, chame alguém da sua casa para brincar e aprender com você. Recorte

as figuras da imagem a seguir, cada uma delas será um movimento que você irá realizar. Depois de

recortar, coloque todas as imagens viradas para baixo para ninguém ver. Cada pessoa vira uma

imagem por vez e realiza o movimento que ela pede. Fique na posição por pelo menos 15 segundos.

Depois que você fez o movimento, é a vez da outra pessoa. Dei o nome desse jogo de “Imite as

figuras”. Quando as figuras acabarem vocês podem embaralhar e brincar de novo.



Fonte: www.criandocompego.com. Acessado em:22/09/2020

http://www.criandocompego.com


ATIVIDADE 3 - Agora que já brincamos e praticamos bastante, vamos fazer um desenho bem bonito

retratando como foi a brincadeira? Como se sentiu?

SUGESTÃO BRINCANTE: Brinque várias vezes com as figuras da atividade 2.

Até a próxima atividade!!


