
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2022 

Unidade Escolar:    Ano: 1º ano  

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Brincadeiras e Jogos: Jogos eletrônicos. 

 

Habilidades: 

(GO-EF01EF18) Conhecer e fruir alguns jogos eletrônicos aliando a fantasia do mundo virtual ao 

movimento humano, bem como vivências prazerosas e contextualizadas que contribuam para o 

desenvolvimento de estratégias. 

 

 

Olá crianças, vamos para uma aula? Espero que estejam animadas! Na aula passada finalizamos 

nossas atividades sobre os jogos de mesa (salão) e hoje aprenderemos um pouco mais sobre jogos 

eletrônicos. 

 

Para essa atividade será necessária a presença de uma pessoa adulta por perto para orientar e cuidar 

da criança no ambiente do jogo eletrônico.  
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ATIVIDADE 1 -  Olá criança, hoje iremos fazer uma atividade bem interessante, mas que requer muito 

cuidado, hoje iremos usar alguns jogos eletrônicos para estudar um pouco mais a Educação Física. 

Primeiro tente lembrar dos jogos que fizemos nas aulas passadas, se possível pegue os tabuleiro e os 

jogos que você tem em casa e deixe perto de você. Depois disso ligue a máquina que pode ser um 

celular ou computador. Lembre-se de não ficar com os olhos tão próximos da tela e também deixe a 

tela com baixa luminosidade para não afetar seus olhos. Após ligar essa máquina digite ou clique nos 

links abaixo. Todos os jogos que estão listados abaixo são jogos que já criamos e jogamos nas aulas 

anteriores. Se tiver dúvidas quanto à forma de jogar é só voltar nas aulas anteriores que as explicações 

estarão lá. 

https://www.jogos360.com.br/dots_2.html 

https://www.jogos360.com.br/tic_tac_toe_vegas.html 

http://www.onlinesologames.com/shisima 

 

 

ATIVIDADE 2-  Agora que você experimentou os jogos eletrônicos por pelo menos 20 minutos, pegue 

os tabuleiros e jogos das outras aulas e responda (com ajuda da pessoa adulta). Quais diferenças e 

semelhanças você vê entre esses jogos? Qual deles você pode fazer do seu jeito, usando a cor que 

queria o tamanho que queria (eletrônico ou de tabuleiro)? Qual dos jogos você mais se divertiu 

jogando e fazendo? (a respostas não precisam serem escritas, somente despertar a curiosidade da 

criança mesmo) 

 

ATIVIDADE 3-  Depois da conversa na atividade 2 desligue a máquina e pegue seus jogos “físicos”. 

Escolha um deles e o deixe mais colorido possível, use bastantes cores. Depois de enfeitar seu jogo 

escolha uma pessoa e dÊ esse jogo de presente para ela e a ensine como se joga.   

SUGESTÃO BRINCANTE: jogue o jogo que aprendeu sempre que possível. 

Boa diversão; até a próxima!! 

https://www.jogos360.com.br/dots_2.html
https://www.jogos360.com.br/tic_tac_toe_vegas.html
http://www.onlinesologames.com/shisima


  

 

 

 




