
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2022 

 Unidade Escolar:    Ano:  2° ano. 

Componente Curricular Educação Física 

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

Habilidades:  

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

nos esportes e paradesporto 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. 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://www.corpoacao.com.br/blog/a-importancia-do-alongamento-antes-e-depois-da-atividade-fisica/  acesso em: 

26/01/2022 

 



  

 

 

Espero que tenha feito as atividades passadas e que tenha aprendido e se divertido com elas. Na aula 

de hoje faremos uma atividade de corrida, então primeiro de tudo é bom que esteja num lugar onde 

terá espaço para essa corrida, depois de estar nesse lugar faça o alongamento seguindo a imagem acima, 

conte de 1 até 10 bem devagarinho em cada posição e lembre-se os alongamentos são feitos com as 

duas pernas.  

Para garantir a segurança da criança é bom que essas atividades sejam feitas em locais abertos e se 

possível de tênis. 

 

ATIVIDADE 1 - Agora que seu corpo já se alongou (o alongamento é importante para “acordar” nossos 

músculos) vamos continuar nossa aula. Fique de pé e feche seus olhos e conte de 1 até 10 (a pessoa 

adulta pode ajudar nesse momento). Depois abra seus olhos e olhe no espaço que você está e imagine 

até onde, o mais longe possível,você consegue chegar correndo nesse tempo que você contou de 1 a 10, 

marque um ponto de partida no chão (pode ser com um objeto) e um ponto de chegada, que será o 

ponto que você imaginou que consegue chegar.  Agora com a ajuda da pessoa adulta veja se consegue 

chegar até o ponto de chegada antes da contagem terminar. A pessoa adulta irá contar de 1 a 10 na 

mesma velocidade que a criança contou, a ideia é que a largada da corrida seja no número 1 e o término 

no 10. 

Descanse um pouco e me responda -Você conseguiu chegar até o local que tinha escolhido? Foi mais 

longe ou mais perto? Você se cansou? 

Caso a criança não esteja cansada pode pedir para ela escolher locais mais distantes e tentar até eles 

sem que a contagem termine.  

 

ATIVIDADE 2 - Se a criança estiver cansada dê um tempo para ela beber água e descansar um pouco. 

Depois do descanso chegou o momento da nossa segunda atividade: 

- marque um ponto de partida no chão e dê 40 (a pessoa adulta pode ajudar na contagem) passos grande 

em linha reta; 

- marque no chão o ponto de chegada, que é onde vocÊ chegou com 40 passos grandes; 



  

 

 

-volte para o ponto de partida e peça para a pessoa adulta que está te ajudando marcar em quanto 

tempo você percorre essa distância de 40 passos. 

A ideia é estimular a criança a fazer várias vezes esse percurso e a pessoa adulta pode anotar o tempo 

que ela gastou em cada vez que correu. Depois mostre para ela as vezes que ela foi mais rápida e as 

vezes que foi mais lenta.  

 

Fonte da imagem:https: https://www.corujices.com/evento/corrida-infantil  acesso em: 26/01/2022 

ATIVIDADE 3 -  Você já viu alguém fazendo corridas na região onde você mora? Você gosta de correr? 

Em quais momentos você corre durante seu dia? 

Depois de responder essas perguntas peça para criança fazer um desenho dela correndo em alguma 

situação, estimule para que faça um desenho mais colorido e detalhado possível. Guarde bem esse 

desenho, iremos precisar dele.

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Aumente as distâncias da brincadeira para que assim fique mais desafiadora. 

 

Bom aprendizado e até a próxima! 




