
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 4º ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Brincadeiras e Jogos: Brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: 

(GO-EF04EF01) Vivenciar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, de diferentes características, principalmente cooperativas, contemplando os de matrizes 

indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a importância desses no patrimônio 

histórico-cultural. 

 

 

Olá crianças, como foram as férias?! Espero que tenham se divertido e descansado bastante. Agora 

é hora de voltar a aprender brincando em nossas aulas. 

Hoje aprenderemos a fazer um brinquedo bem divertido, esse brinquedo nos ajuda a manter 

nosso equilíbrio, além de exercitarmos a nossa coordenação motora e a nossa lateralidade. Estou me 

referindo ao pé de lata, ou pé na lata, vamos lá aprender como iremos construir esse brinquedo?! 

 

Fonte da imagem:http://www.turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/pe-de-lata, 

acesso em 13/08/2020. 

 

ATIVIDADE 1 – Para confeccionarmos o nosso brinquedo será necessário a presença de um adulto 

para ajudar na manipulação de alguns materiais. E os materiais que iremos utilizar para construir o 

nosso pé de lata serão:  

http://www.turminha.mpf.mp.br/explore/direitos-das-criancas/seguranca/desarmamento-infantil/pe-de-lata


  

 

 

- Um martelo; 

- um prego;  

- barbante;  

- e duas latas de tamanhos iguais. 

Como fazer:  

Primeiro faça dois furos no fundo da lata (peça para algum adulto fazer essa parte pra você), sendo 

um em cada lado para deixar espaço suficiente para colocar os pés. Depois passe o barbante pelos 

furinhos e amarre as pontas na parte de dentro da lata. E para finalizar coloque a tampa e decore 

com pedaços de plástico, adesivo ou tinta. Fácil não é mesmo? Na ilustração abaixo temos esse passo 

a passo para facilitar o processo. 

 

Fonte da imagem: http://ueimadreantonia.blogspot.com/2013/11/pe-de-lata.html, acesso em: 13/08/2020. 

 

ATIVIDADE 2 – Agora que concluiu o brinquedo e depois de brincar bastante com ele, que tal mostrar 

para os seus colegas e professor(a) a sua obra? Tire uma foto, ou faça um pequeno vídeo de você 

brincando com ele, e compartilhe.  

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Um desafio interessante é desenhar no chão uma pista de corrida e brincar 

bastante com alguém da sua família. 

 

Até a próxima atividade!! 

 

http://ueimadreantonia.blogspot.com/2013/11/pe-de-lata.html

