
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano:  1° ano.

Componente Curricular: Educação Física

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica Geral.

Habilidades:

(GO-EF01EF07) Conhecer e experimentar movimentos básicos da ginástica geral (equilíbrios, saltos,

giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), de forma individual e em pequenos grupos,

adotando procedimentos de segurança.

(GO-EF01EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as

sensações provocadas pelos movimentos gímnicos vivenciados.

Olá, como foi fazer as atividades de dança da aula passada? Espero que tenham gostado. Hoje

retornaremos com nossos desafios com a ginástica, e faremos um brinquedo bem legal, é o

balangandã, você já conhece?

A presença de uma pessoa adulta é sempre importante para conduzir com carinho e ajudar a criança.

fonte: https://www.enfoquems.com.br/balanganda-e-opcao-de-brincadeira-para-a-criancada-durante-isolamento/, acessado em

25/05/2021.

https://www.enfoquems.com.br/balanganda-e-opcao-de-brincadeira-para-a-criancada-durante-isolamento/


ATIVIDADE 1 - Nessa atividade precisaremos de muita criatividade, pois iremos construir nosso próprio

brinquedo que irá nos proporcionar desafios muito divertidos. Esse brinquedo é o balangandã. Vamos

lá:

1. Vamos precisar de: papel crepom colorido (ou fitas, ou tiras de plástico), uma folha de jornal,

durex colorido/fita crepe, 1,5m de barbante, 1/4 de xícara de areia (ou qualquer coisa que

possa ser o enchimento), um saquinho plástico, um elástico e tesoura.

2. Encha o saquinho para dar peso ao balangandã, torça o saquinho e amarre com o elástico. Faça o

peso do saquinho levando em conta a força e o cuidado da criança, se fizer muito pesado pode ficar

difícil de manusear, além de ter o risco de se machucar.

3. Corte agora quatro rolinhos de papel crepom (ou fitas, ou plásticos coloridos) de, mais ou menos, 3

cm cada.



4. Desenrole os rolinhos de papel crepom (ou fitas, ou plásticos coloridos) e amarre as pontas com o

barbante.

5. Agora amarre junto ao saquinho que você encheu.



6. Dobre a folha de jornal em quatro partes e coloque o saquinho dentro como se fosse um envelope.

7. Enrole o jornal em volta do saquinho de arroz, deixando o barbante e o papel crepom (ou fitas, ou

plásticos coloridos) do lado de fora, de forma que fique no formato de uma bolinha.



8. Enrole agora com o durex colorido/fita crepe também lembrando de deixar o barbante e o papel

crepom para fora. Pronto! Está feito o Swing Poi ou Balangadã. Se quiserem, podem brincar com dois

deles, um em cada mão, é só repetir o passo a  passo.

Todas as imagens foram acessadas na fonte: https://maesamigas.com.br/como-a-fazer-o-swing-poi-ou-balangada/. acessado

em:25/05/2021.

Pronto, está feito nosso brinquedo e agora tente girá-lo, é interessante fazermos dois balangandãs, um

pra cada mão, mas primeiro deixe a criança tentar girar com uma mão por vez, a etapa de ir

entendendo o brinquedo é muito importante. Estimule a criança a fazer giros com o balangandã, as

tiras coloridas dão um efeito bem interessante quando balançadas.

https://maesamigas.com.br/como-a-fazer-o-swing-poi-ou-balangada/


ATIVIDADE 2 - Agora que você já conseguiu girar seu balangandã, vamos fazer alguns movimentos que

já vivenciamos nas aulas anteriores. Dessa vez vamos fazer os movimentos girando nosso brinquedo, se

você conseguir girar um em cada mão, beleza, mas se não conseguir não tem problema, gire um de

cada vez e assim vá tentando que em algum momento irá conseguir. O giro é realizado com rotação de

punho, mas para o aprendizado a criança pode iniciar girando com o braço todo.

Você se lembra desses movimentos? Fizemos essa sequência na aula 13 desse material. Agora estimule

a criança a girar o balangandã nas posições mostradas acima. Estimule a criança a girar o balangandã

girando o pulso, dessa forma ela terá mais equilíbrio nas posições.

ATIVIDADE 3 - Depois de brincar bastante com seu balangandã, faça um desenho bem bonito da sua

brincadeira, desenhe seu balangandã colorido e desenhe você em umas das posições que você criou.

Não se esqueça de guardar tudo que você utilizou para fazer sua atividade.

SUGESTÃO BRINCANTE: Brinque com seu balangandã várias vezes durante o dia.

Boa diversão; até a próxima!!!


