
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° 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-EF01EF01) Recordar e conhecer diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura popular,

de diferentes características, principalmente as cooperativas, presentes no contexto comunitário e

regional, respeitando as diferenças individuais dos colegas e valorizando o trabalho coletivo.

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

Fonte: https://mibufc.wordpress.com/page/1/#jp-carousel-835 acesso em 14/04/2020 às 16h20.

Hoje vamos continuar recordando e conhecendo algumas cantigas de roda. Elas são importantes para

a cultura de um local.

As cantigas nos ajudam a conhecer costumes, cotidiano das pessoas, festas, comidas, brincadeiras,

fauna, flora, crenças entre outras coisas importantes para conhecermos nossa história.

https://mibufc.wordpress.com/page/1/#jp-carousel-835


ATIVIDADE 1 - Nessa atividade continuaremos precisando de um adulto por perto para nos ajudar

nessa brincadeira. Primeiro tentaremos cantar a música (caso não consigamos tem o endereço da

música logo abaixo) e imaginar como seria esse passarinho da música? Será que é colorido? Como é

seu rabo? Voa rápido, voa devagarinho? Enfim, imaginar como esse  passarinho é.

Endereço da música:

https://www.youtube.com/watch?v=d31kAnDpZ80&list=PLIl0lnVTG0oOEKP2GY7yRmmTeeqzUSmEi&index=3&

t=0s

Fonte da imagem:

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fjanetezuanazzi%2Fcasa-de-passarinho%2F&psig=AOvVaw

1CcH9V3VJBnDJGUbwdFuUB&ust=1587657409582000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPishtay_OgCFQAAAAAdAAAAAB

AD. Acesso em :22/047/2020
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Quando souber cantar é hora de brincar e para isso será necessário pelo menos duas pessoas. Uma

vai cantar a música de olhos fechados, enquanto a outra irá esconder um objeto (simbolizando o

raminho de alecrim da música). Quando a pessoa esconder o objeto ela irá falar bem alto:

-Já guardei o raminho de alecrim no ninho.

Então a pessoa que está de olhos fechados irá procurar o objeto escondido. É legal delimitar uma área

para essa brincadeira caso a casa ofereça algum risco. Outra medida interessante é combinar que

quando quem está procurando passa perto do objeto a outra pessoa fala:

- Ninho.

Claro que é uma sugestão; outras medidas para sinalizar que o objeto está próximo poderão ser

combinadas antes da brincadeira. Quando o objeto for encontrado a pessoa que achou vai esconder e

a outra fica cantando a música de olhos fechados.

Dica: brincar até a criança perder o interesse pela brincadeira.

ATIVIDADE 2 - Para continuar as brincadeiras de hoje, pegue o objeto que você usou para ser o

raminho de alecrim na atividade anterior e faça um ninho para ele, como se fosse o ninho do

passarinho da música; lembre-se, o ninho é um lugar gostoso de ficar e também bem bonito. Esse

ninho pode ficar montado em algum lugar da casa onde não atrapalhe e sempre que for brincar dessa

brincadeira use o mesmo objeto e depois o guarde no mesmo lugar.

ATIVIDADE 3 - Registrar o ninho da forma que for mais fácil ou possível. Tirar uma ou foto ou fazer um

desenho e mandar pra sua professora ou professor.

SUGESTÃO BRINCANTE: Cante e brinque com essa cantiga pelo menos uma vez no dia.

Até a próxima atividade pessoal!!


