
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

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

Habilidades:

(GO-EF01EF05): Conhecer, experimentar e fruir diferentes modalidades presentes nos esportes e

paradesporto de marca, precisão e invasão, bem como seus valores, regras e significados, prezando

pelo trabalho coletivo, pelo protagonismo, 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: https://www.abcdobebe.com/comunidade/jogos-e-brincadeiras/cabra-cega/ . Acesso em 04/05/2021.

ATIVIDADE 1 - Nessa atividade utilizaremos novamente nossa venda. Primeiro se certifique de que o

local que você está não lhe oferece nenhum risco; se possível, afaste um pouco os móveis. Coloque sua

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


venda e faça, com cuidado, os seguintes movimentos: ficar equilibrado/a em um pé só, depois troque o

pé de apoio. Perceba se é mais fácil ou mais difícil fazer isso com os olhos vendados. Depois que fizer

isso vamos brincar de cabra-cega, é uma brincadeira bem interessante. É assim, você que está com a

venda vai ter o desafio de encostar na pessoa que está sem venda. - Mas como farei isso já que estou

com venda? Isso é fácil de resolver, pois a pessoa que está sem venda não pode correr e precisa ficar

batendo palmas sempre que a pessoa vendada pedir, assim quem está com a venda vai sendo guiado

pelo som. Eu gosto muito dessa brincadeira, repita várias vezes com a criança e também troque as

funções da brincadeira, deixe a criança ser quem é vendado e ser quem está sem a venda.

Caso você vá brincar com mais pessoas, quando encostar em alguém terá que tentar adivinhar quem é

só ouvindo a voz. Exemplo: quando a pessoa vendada encosta em alguém, essa pessoa diz - o

cabra-cega! Aí quem está sendo a cabra tenta adivinhar quem é somente pela voz.

ATIVIDADE 2- Espero que tenha aprendido coisas legais com a cabra-cega. Agora faremos uma variação

dessa brincadeira. É assim: uma pessoa fica com a venda e escolhe em qual cômodo ou parte da casa a

brincadeira acontecerá; a outra pessoa então irá esconder um objeto (não muito pequeno) nesse

cômodo escolhido; então a pessoa que está vendada irá procurar esse objeto com muito cuidado para

não se machucar. A pessoa que escondeu o objeto vai guiando quem está vendado da seguinte

maneira: quando passar perto do objeto bate palmas rápido e quando a pessoa vai se distanciando do

objeto as palmas vão ficando lentas. É muito interessante essa variação da cabra-cega, pois além de

localização espacial ela também trabalha ritmo. É interessante a criança exercer o papel de quem

procura e de quem esconde o objeto.

ATIVIDADE 3- Agora já brincamos bastante, chegou a hora de fazermos nossa arte. Faça um desenho

bem bonito da brincadeira da cabra-cega; esse desenho é baseado na sua imaginação, deixe-a guiar,

tenho certeza que será um desenho lindo.

SUGESTÃO BRINCANTE: Brinque com sua venda sempre que possível.

Bom aprendizado e até a próxima!


