
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 2º 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. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 

do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas 

práticas. 

 

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

 

 

Fonte: http://contarparaencantar.blogspot.com/2011/06/brincar-e-importante.html. acesso:03/06/2020 

 

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

Lembre-se, é muito importante ler os enunciados com ânimo. Na atividade de hoje teremos um 

grande desafio para realizar; será que estamos animados/as para brincar? 
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ATIVIDADE 1 - Nessa atividade aprenderemos a cantiga do Juquinha, que é o primeiro passo para 

fazer os desafios de hoje: 

 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. 

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria  

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. 

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria  

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria 

 

Caso não conheça a música segue aqui o endereço para aprender o ritmo 

https://www.youtube.com/watch?v=hdqPxitrffQ, lembre-se, não é para cantar a música toda do 

vídeo e sim a parte dela que está escrita acima. 

 

Agora que aprendemos a cantiga vamos aprender como dançá-la; farei uma legenda com números 

que indicam os gestos e o local da cantiga de realizá-lo: 

1 = gesto de mostrar uma coisa pequena; 

2 = gesto de mostrar uma coisa média; 

3 = gesto de mostrar uma coisa bem grande; 

4 = gesto de mexer uma panelona de doce. 
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Fica mais ou menos assim: 

 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia 

      1                   2                                    3 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. 

     1                   2                                    3 

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria  

4                          4               4 

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria 

4                          4               4 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia 

      1                   2                                    3 

Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. 

     1                   2                                    3 

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria  

4                          4               4 

Faz doce doná, faz doná, faz doce doná Maria 

4                          4               4 

 

Viu que legal? Agora fizemos uma panelona de doce bem gostosa e temos de levá-la para nossos/as 

amigos/as. Veja a próxima atividade. 

 

ATIVIDADE 2 - Agora que vem o maior desafio de todos, será traçada uma linha no chão, pode ser 

com giz, corda, fita ou qualquer coisa que possa ser vista. Essa linha deverá fazer algumas voltas e 

passar por locais que exijam um pouco de equilíbrio e controle do corpo, como: passar por baixo e 

por cima de cadeiras e mesas, camas, mas sempre cuidando da integridade física da criança e 

respeitando seu desenvolvimento. Essa linha é o caminho que nos leva para as casas de nossos/as 

amigos/as e, lembre-se, você está levando uma panelona de doce, não a deixe cair (pedir para a 

criança imaginar que está levando uma bacia e doce).  



  

 

 

É interessante mudar o trajeto algumas vezes, assim levaremos doce para mais gente. Sempre que 

for iniciar o trajeto novamente é legal cantar e dançar a música outra vez. 

 

ATIVIDADE 3 – Agora, no espaço abaixo faça um desenho que mostre coisas pequenas, coisas médias 

e coisas grandes, igual na música do Juquinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Faça vários percursos (caminhos para ir na casa dos/as amigos/as) que 

possibilitem movimentos diferentes às crianças. 

Boa Diversão. Até a próxima!! 


