
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 1º 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-EF01EF01) Recordar e conhecer diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura           

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

comunitário e regional, respeitando as diferenças individuais dos colegas e valorizando o trabalho             

coletivo. 

(GO-EF01EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens, corporal, visual, oral e escrita, os 

brinquedos, brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo 

e valorizando a importância dos mesmos para suas culturas de origem. 

 

 

 

Olá, crianças, como foi o período de férias? Espero que tenham lembrado de brincar com as                

cantigas que aprendemos. Hoje iremos retomar nossas aulas com novas cantigas, que também             

são desafiantes. Vamos lá.  

 

Essas cantigas são muito interessantes para serem feitas em grupo; mas tentar fazer em              

casa, também pode ser legal. 



 

fonte: https://professoresherois.com.br/brincadeiras-de-roda/. Acessado em: 17/06/2020 

 

ATIVIDADE 1 - Na atividade de hoje brincaremos com a cantiga da Lenga la Lenga, vocês                

conhecem? Se já conhecem, será mais fácil brincar com ela; caso não conheçam, vamos aprender               

agora. A letra da cantiga é assim: 

LENGA, LA LENGA, LA DUCHA LA DU Ê  

LA DUCHA LA DU PAPA, 

 LA DUCHA LA DU Ê  

LA DUCHA LA DU MAMA, 

 LA DUCHA LA DU Ê 

 LA DUCHA LA DU GÔ GÔ, 

 LA DUCHA LA DU Ê 

O ritmo pode ser aprendido nesse link:  https://soundcloud.com/user-347178877/lengalalenga. 

Primeiro deixe a criança se familiarizar com a cantiga, o legal é cantar com ela; caso não possa,                  

deixe a música tocando e perceba como ela reagirá ao ritmo. Depois fale para ela prestar atenção                 

na letra e tentar cantar junto, isso pode levar um tempinho e fazer junto com a criança pode                  

estimulá-la. 

Após esse primeiro contato vamos iniciar os estímulos motores. No momento da cantiga que fala Ê,                

peça para a criança saltar o mais alto que ela conseguir. Sempre na parte do Ê será realizado um                   

https://professoresherois.com.br/brincadeiras-de-roda/
https://soundcloud.com/user-347178877/lengalalenga


salto para cima. Quando a criança estiver fazendo essa parte com tranquilidade, insira um novo               

estímulo, sempre no momento do PAPA a criança saltará para frente. Vá gradualmente inserindo              

esses estímulos: no MAMA, saltar para trás, no GÔGÔ agachar. Você pode criar novos estímulos               

dependendo do desenvolvimento da criança. 

 

ATIVIDADE 2 - Depois de ter brincado bastante e explorado ao máximo a atividade anterior, agora                

peça para que a criança aos poucos vá relaxando e peça para que ela desenhe as posições que o                   

corpo dela ficou na atividade anterior; exemplo: desenhar uma pessoa pulando, agachada...            

Estimule a criança a fazer um desenho bem caprichado. 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Crie movimentos para as cantigas que aprendeu e tente aumentar o ritmo              

conforme aprender a brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa diversão, até a próxima!! 


