
  

 

 

                      ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 2° 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-EF02EF01) Vivenciar, fruir e recriar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura popular 

de diferentes características, principalmente as cooperativas, presentes no contexto comunitário e 

regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais. 

 

                  Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para 

brincar. 

Para essa atividade é importante a presença de um/a adulto/a para auxiliar      no 

processo. Lembre-se de que é muito importante ler os enunciados com ânimo. 

 

 

Fonte imagem: 

https://br.pinterest.com/pin/832603049832841063/?nic_v1=1aAnNazWdE6Fu1LVGfvlhyUsLB1AEOEIVizZODyyNl22gtXz

HMQKfZl91o8z1AqBsV acessado em 01/05/2020 
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ATIVIDADE 1 – Oi, vocês se divertiram com o pião de tampinha? E o jogo das cores foi legal? 

Agora iremos aprender a fazer outro pião. Para isso precisaremos de um CD ou algo 

parecido, bolinha de gude ou de ping-pong ou bolinha de desodorante, cola (branca ou cola 

quente), lápis ou tinta para colorir e tampa de garrafa pet. Vamos lá! 

1. Em um lado do CD cole a bolinha, cola branca funciona. 

2. A parte de cima é por conta da nossa imaginação; pode colorir direto no CD, caso tenha 

tinta para isso, ou recorte um papel e pinte-o e depois cole-o no cd. 

3. Para ficar mais fácil de rodar o pião cole uma tampa de garrafa pet na parte de cima. 

4. Deixe tudo secar e pronto. 

Pronto, está feito nosso novo pião; agora é se divertir e perceber como fica o desenho com 

o pião rodando. 

 

Fonte imagem: http://www.falamae.com/2014/08/peao-de-cd.html/ acessado em 01/05/2020. 

  

Fonte imagem: https://donatointegral.wordpress.com/2018/05/02/pioes/ acessado 01/05/2020 

 

about:blank
about:blank


  

 

 

 

Caso tenha dúvidas, nesse link tem o passo a passo para construir seu pião; lembre-se de 

que é uma ideia e não é nossa atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=vLvu8Qh0VFE 

 

ATIVIDADE 2 - Que legal, agora temos dois tipos de piões; um de tampa de garrafa pet 

e palito e esse agora de CD e bolinha. Faça quantos você achar necessário e divirta-se. 

Rode todos os piões de uma só vez e sempre que um parar rode novamente, a 

intenção dessa atividade é deixar todos os piões rodando sem parar por mais tempo 

possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão brincante: Faça piões de CD de várias cores para ver o efeito que esse pião 

tem quando gira. 

 

Até a próxima atividade pessoal!! 
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