
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3° 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-EF03EF01). Experimentar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do mundo de diferentes características, principalmente as cooperativas, contemplando os 

de matrizes indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a sua importância no 

patrimônio histórico cultural.  

 

Olá, crianças! Espero que estejam bem e animadas a brincar e aprender. 

           

Fonte:https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-ao-ar-livre/. Acesso 

em:19/06/2020 

 

Hoje aprenderemos a fazer um brinquedo muito legal que poderá ser uma opção 

de brincadeira para as férias; esse brinquedo é bem legal, ele nos ajuda a entender o 

vento, não estou falando da pipa, estou falando do paraquedas!!!! 
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ATIVIDADE 1 - Para essa atividade será necessária a presença de um adulto por perto para 

ajudar na confecção desse brinquedo. Existem várias maneiras de fazer um paraquedas de 

brinquedo e, se não conseguir na primeira, tente novamente, que a qualquer momento seu 

paraquedas estará planando no ar. Vamos lá ver como é que se faz esse brinquedo e se 

souber fazer de outra maneira não tem problema. Eu gosto muito de brincar com isso. Para 

criar o paraquedas você vai precisar de: 

● Sacola plástica aberta. Para abrir a sacola é só cortar as laterais. Poderá usar papel de seda 

também; 

● Uma forma redonda para fazer o desenho, um prato, uma tampa ou qualquer outra coisa 

redonda; 

● Lápis; 

● Tesoura; 

● Barbante; 

● Fita adesiva; 

   

Fonte:https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-ao-ar-

livre/. Acesso em:19/06/2020 

● A primeira coisa é cortar a sacola ou o papel de seda. Para isso use o prato ou tampa para 

ser seu molde, se preferir também pode desenhar um círculo sem usar um molde. Quanto 

maior seu círculo mais tempo seu paraquedas ficará no ar. 

● Depois de cortar o círculo, basta amarrar o barbante, ou fixá-lo com a fita, em quatro parte 

do círculo; 
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Fonte:https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-ao-ar-

livre/. Acesso em: 19/06/2020 

● Depois de fixar os barbantes, una as quatro pontas e faça um nó, não muito na 

ponta para sobrar barbante para  amarrar seu paraquedista ou sua paraquedista. 

Uns 50 cm de barbante para cada ponta dá; 

Fonte:https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-

ao-ar-livre/. Acesso em: 19/06/2020 

● Depois de unir as pontas é só amarrar uma pedrinha, ou algum brinquedo não muito 

pesado, às vezes o peso do brinquedo atrapalha o paraquedas abrir, então vá 

tentando. 

 

Fonte:https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-

ao-ar-livre/. Acesso em: 19/06/2020 

● Agora vá para um lugar seguro e jogue pra cima seu paraquedas e veja o que 

acontece. 
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Fonte:https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-ao-ar-livre/. Acesso 

em:19/06/2020. 

 

Caso queira ver outras formas de fazer o paraquedas segue aqui alguns endereços: 

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-P%C3%A1ra-Quedas-de-Brinquedo 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25353 

https://www.tempojunto.com/2016/06/30/paraquedas-e-diversao-garantida-para-fazermos-ao-

ar-livre/ 

 

ATIVIDADE 2 - Agora que conseguiu fazer o brinquedo, procure um local seguro e vá se 

divertir com ele; lembre-se, pode ser que dê errado algumas vezes, então não desista. Um 

desafio interessante é fazer um círculo no chão e jogar o paraqueda e tentar fazê-lo pousar 

dentro do círculo que você fez. Isso é muito legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a próxima atividade!! 
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