
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

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-EF02EF04) Colaborar na proposição e produção de alternativas para a prática, em outros

momentos e espaços, de brinquedos, brincadeiras, jogos e demais práticas corporais tematizadas na

instituição escolar, produzindo textos orais, escritos e audiovisuais para divulgá-las na escola e na

comunida

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

Hoje  será um dia bem especial, iremos ensinar o que aprendemos até aqui..

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


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

ATIVIDADE 1 - Olá, criança! Para a atividade de hoje precisaremos da presença de uma pessoa

adulta para auxiliar a criança. Nossa intenção hoje é que a criança ensine da sua maneira as coisas

que aprendeu até aqui, cantiga do pião, construir o pião, e como brincar com o pião. Lembre-se,

esse passo a passo feito pela criança poderá ser por meio de desenho explicando como fazer o

pião e como fazer os gestos da cantiga, ou se preferir pode gravar a criança ensinando a fazer a

atividade. Caso esteja vendo esse material pela primeira vez, recorra às aulas anteriores desse

material. Estimule a criança a lembrar dos detalhes de como fazer o pião e de como fazer os

gestos da cantiga; caso a criança opte por fazer desenho provavelmente ela irá se cansar, então dê

uma pausa e retome a atividade em outro momento.

ATIVIDADE 2 - Nessa atividade iremos compartilhar, com alguém da casa ou alguma pessoa que

more perto de você, o material produzido pela criança ensinando a brincar com o pião. Caso a

pessoa more perto mesmo e, se for possível, peça para a própria criança ensinar essa pessoa a

brincar com o pião. Depois disso pergunte para a pessoa se ela conseguiu entender o passo a

passo e depois pergunte para a criança se ela gostou de ensinar as pessoas a brincar.

SUGESTÃO BRINCANTE: Compartilhe com muitas pessoas seu tutorial de como fazer um pião.

Até a próxima atividade pessoal!!

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

