
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

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

 

 

fonte:https://www.caleido.com.br/uploads/2/2/8/0/2280950/12_pioes.pdf acesso em:22/04/2020 

 

Nome:    Data: ___/___/2021  

Unidade Escolar:    Ano:  2° 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-EF02EF01) Vivenciar, fruir e recriar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura            

popular, de diferentes características, principalmente as cooperativas presentes no contexto          

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais. 

(GO-EF02EF03) Propor estratégias para resolver desafios de brinquedos, brincadeiras e jogos           

populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características            

dessas práticas. 

https://www.caleido.com.br/uploads/2/2/8/0/2280950/12_pioes.pdf


Hoje continuaremos aprendendo a brincadeira de roda do pião e também faremos um pião para               

brincarmos com ele (ver aulas anteriores desse material) e aprenderemos um jogo bem interessante              

para se fazer com seu pião.  

 
Fonte: https://mibufc.wordpress.com/page/1/ acesso em 14/04/2020 às 16h38 

 

ATIVIDADE 1 - Para essa atividade continuamos necessitando da presença e ajuda de uma pessoa               

adulta. Na atividade da semana passada aprendemos e brincamos com a cantiga do pião e               

fizemos um pião. Hoje nós construiremos um jogo para brincar com nosso pião. Agora que               

estamos bem familiarizados com o pião é hora de um jogo mais desafiante.  

1º Em um papelão recorte um círculo de mais ou menos 60 cm e dobre as bordas, formando uma                   

bandeja, para o pião não sair. Poderá ser feito em uma bacia pequena, bandeja ou tampa de                 

pizza, o importante é que o pião não pode sair desse tabuleiro. Outro detalhe é que se você for                   

usar bacia, ou outra coisa assim, é importante saber se você poderá pintá-la.  

2º Divida o espaço do seu tabuleiro em 4 partes e pinte com tinta guache, ou qualquer outra tinta                   

que tenha em casa as partes que você dividiu; o importante é que cada parte precisa ser de uma                   

cor. 

3º Agora pegue o papelão e recorte quatro quadrados de aproximadamente 5x5cm, pinte um              

lado de cada quadrado usando as mesmas cores que usou para pintar o tabuleiro, ou seja, serão                 

quatro quadrados, um de cada cor.  

O jogo começa assim, todos os quadrados estão com a parte colorida virada para baixo, ninguém                

pode ver o outro lado até o momento certo. Combine quem começará jogando, conte até três e                 

rode o pião; logo em seguida pegue uma carta (quadrados coloridos) e é agora que a brincadeira                 

fica interessante, pois você terá de acertar a cor que o pião vai parar em cima, sem mexer no                   

https://mibufc.wordpress.com/page/1/


pião, através da sorte no momento de tirar a carta. Se você acertar você continua jogando, roda o                  

pião novamente e tira outra carta; se não acertar passa a vez para a outra pessoa; a outra pessoa                   

é que vai rodar o pião. É importante lembrar que tem que tirar a carta logo após rodar o pião.                    

Divirta-se!!! Qualquer dúvida, observe o exemplo abaixo. 

 

ATIVIDADE 2 - Depois de brincar bastante com o jogo da atividade anterior faça um desenho bem                 

bonito de como ficou seu tabuleiro, não se esqueça de mostrar quais cores usou e, se possível,                 

faça um desenho de você jogando. 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Cante e brinque com seu pião o máximo possível. Esse brinquedo lhe ensinará               

muito sobre equilíbrio. 

Até a próxima atividade pessoal!! 


