
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

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.reciclagemnomeioambiente.com.br/como-fazer-jogo-de-boliche-com-garrafa-pet/ acesso em:

08/10/2021

https://www.reciclagemnomeioambiente.com.br/como-fazer-jogo-de-boliche-com-garrafa-pet/


Nesta aula utilizaremos uma bola (pode ser a bola feita em aulas passadas) e 6 garrafas PET’s (se

conseguir mais garrafas, melhor, mas vamos iniciar com essas seis), elas podem ser de refrigerante,

água, detergente ou qualquer outra garrafa de plástico que você tenha em casa, são materiais que

normalmente descartamos, e é sempre importante dar novas utilidades para alguns deles. Também

será necessário um espaço seguro para a criança fazer a atividade, pode ser no quintal ou dentro de

casa mesmo, é só ficarmos atentas/os aos objetos que possam causar algum risco para a criança.

ATIVIDADE 1 - Pegue a bola que você usou na aula passada e as garrafas pet. A primeira etapa é a

seguinte:

- Posicione as garrafas em forma de triângulo em um espaço determinado para elas, se você tiver

seis garrafas, faça a organização 3,2,1, como sugere a figura abaixo; se tiver mais, siga essa

mesma lógica.

Fonte da da imagem:http://www.maesemfronteiras.com.br/2016/02/boliche-feito-com-garrafas-pet-mais-uma.html, acesso

em 08/10/2021.

- Agora que você posicionou seus “pinos de boliche”, desenhe a partir deles uma pista para o

arremesso da sua bola. A ideia é que a bola não saia da pista para acertar os pinos.

Fonte da imagem: https://gartic.com.br/primos4/desenho-livre/pista-de-boliche, acesso em: 08/10/2021.

- Pronto, já temos nossa pista e nossos pinos para iniciar a brincadeira, vamos nos divertir?

http://www.maesemfronteiras.com.br/2016/02/boliche-feito-com-garrafas-pet-mais-uma.html
https://gartic.com.br/primos4/desenho-livre/pista-de-boliche


Segunda etapa: Experimentando o jogo de forma adaptada.

Essa atividade é semelhante a atividade da aula passada, nela fizemos a atividade de pé, lembram-se?

E agora teremos outra forma de fazer, para experienciar o jogo na forma de paradesporto, então

faremos os arremessos da bola, sentados em um banquinho ou, se não tiver um banquinho, faremos

esses arremessos sentados no chão.

Fonte da imagem: arquivo pessoal (canva)

Determine uma distância que fique confortável para você tentar derrubar os pinos, não pode ser muito

fácil e nem muito difícil para acertar. Faça uma linha marcando essa distância que você encontrou.

Agora é só diversão; de pé, atrás da linha, arremesse/role a bola com a intenção de acertar e derrubar

a maior quantidade de garrafas possível.

- Brinque assim por 5 minutos ou mais, dependendo da sua energia.

Terceira etapa:

- Agora que você experimentou o jogo sentado, tente mudar a mão com que você joga a bola; se

você jogou com a mão direita, tente agora com a esquerda; ou se você jogou com a esquerda,

tente com a direita, você vai encontrar um novo desafio.

- Brinque assim por mais 5 minutos.

ATIVIDADE 2 - Agora que você já praticou bastante e até trocou o braço na hora de arremessar a bola,

mude a distância de onde você iniciou os arremessos, coloque um pouco mais distante, deste modo vai

ficar ainda mais desafiador. Você pode brincar sozinho ou chamar alguém da sua casa para brincar com

você, assim você aprende e ensina ao mesmo tempo. Espero que gostem do nosso jogo de boliche.



ATIVIDADE 3 - Vamos fazer arte?? Já que você brincou bastante é hora de guardar e organizar todo o

material que você usou hoje. Agora faça um desenho bem bonito e colorido das brincadeiras que

fizemos nesta atividade.

SUGESTÃO BRINCANTE: Quanto mais garrafas PET 's tiver mais divertido será a brincadeira, no jogo de

boliche oficial usamos 10 pinos.

Bom aprendizado e até a próxima!


