
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2022 

 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. 

 

(GO-EF02EF06) Analisar a importância das normas e regras dos esportes e paradesporto de marca, 

precisão e invasão para assegurar integridade própria e a dos demais participantes.  

 

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.corpoacao.com.br/blog/a-importancia-do-alongamento-antes-e-depois-da-atividade-fisica/  acesso em: 

26/01/2022 

 

Espero que tenha feito as atividades passadas e que tenha aprendido e se divertido com elas. Na aula 

de hoje faremos uma atividade de salto, então primeiro de tudo é bom que esteja num lugar onde terá 

espaço para essa corrida, depois de estar nesse lugar faça o alongamento seguindo a imagem acima, 

conte de 1 até 10 bem devagarinho em cada posição e lembre-se os alongamentos são realizados com 

as duas pernas.  

Para garantir a segurança da criança é bom que essas atividades sejam feitas em locais abertos e se 

possível de tênis. 

 

 

ATIVIDADE 1 - Agora que você acordou seus músculos com o alongamento vamos continuar nossa 

atividade. Pegue uma pedrinha do tamanho da sua mão (pode ser outra coisa que possa ser 

arremessada) e arremesse-a para frente. Será que, da onde você está, apenas com um salto você 

consegue chegar até sua pedra? Caso pense que consiga tente, caso a pedra esteja muito longe pegue-

a e arremesse mais perto e tente chegar até ela com apenas um salto. A ideia é que a sua maneira a 

criança realize esse salto várias vezes. O importante é marcar no chão a linha que limita a origem do 

salto e a partir dessa linha arremessar a pedra e depois o salto, estimule a criança a se desafiar cada vez 

mais.  

 Fique nessa atividade por uns 5 minutos e depois estimule a criança a realizar o salto com corrida de 

impulsão, caso ela já não tenha tido essa ideia. Fique mais 5 minutos no salto com corrida de impulsão.  

ATIVIDADE 2 - Depois de fazer a atividade com a pedrinha deixe a criança descansar um pouco. Marque 

no chão a linha de origem do salto e peça para a criança marcar, a partir dessa linha, 1 passo grande dela 

e nesse lugar fazer outra linha, agora peça para criança fazer a corrida de impulso e pular essa distância, 

lembrando que a linha de origem do salto não pode ser pisada. Se for fácil estimule a criança a aumentar 

essa distância. Essa distância pode ser aumentada com passos e pés, anote todos os saltos da criança. 

Exemplo: 1º salto: 1 passo e 2 pés, 2º salto 2 passos …. Depois da atividade mostre para criança o quanto 

ela conseguiu pular. Incentive a criança a fazer essa atividade por pelo menos 10 minutos. 



  

 

 

 

 Fonte da imagem:https://www.youtube.com/watch?v=rmrYq-

5yHSg  acesso em: 26/01/2022  

 

 

ATIVIDADE 3 - Você já fez alguma brincadeira que tinha pulos/saltos nela? Em qual lugar você mais gosta 

de pula, areia, água, barro…? Você consegue perceber alguma regra nessa brincadeira que fizemos 

(ajudar a criança a pensar sobre a regras e sua função, nessa atividade de hoje tivemos a regra de não 

pisar na linha e de dar a largada somente no início da contagem)? Quais regras você usa nas brincadeiras 

que mais gosta? 

Depois de responder essas perguntas peça à criança que faça um desenho dela realizando um salto em 

alguma situação, estimule para que faça um desenho mais colorido e detalhado possível. Guarde bem 

esse desenho, iremos precisar dele. 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Crie variadas maneiras de saltar e chame as pessoas de sua casa para se 

desafiarem junto com você. 

 

Bom aprendizado e até a próxima! 




