
  

  

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. 

(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 em: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 - Na aula passada passamos por um percurso desafiador para levar “uma panela de doce” 

para casa dos/as nossos/as amigos/as, lembram-se? Nessa aula de hoje faremos algo parecido. Será o 

percurso dos bichos. Nesse percurso teremos algumas barreiras para serem transpostas como: passar 

por cima e por baixo de cadeiras, mesas, camas, andar por cima de cordas no chão, subir e descer escada, 

claro que respeitando a habilidade das crianças e também o que teremos para fazer esse percurso.  

Primeiro delimite o local do percurso, explore ao máximo os espaços da casa; agora é colocar os 

obstáculos (coloque o máximo de coisas que conseguir) e pronto, agora vem a surpresa. Você deverá 

escolher um bicho e imitá-lo enquanto faz o percurso. Exemplo: se escolher uma cobra terá que fazer o 

percurso rastejando, se for um coelho terá de pular com os dois pés, se for um cachorro terá de fazer o 

percurso andando de quatro apoios, e assim por diante. Cada vez que realizar o percurso volte no início 

e passe por ele imitando outro bicho. Teremos de ter muita coragem para fazer isso.  

 

ATIVIDADE 2 - Agora que já brincou bastante, descanse um pouco e enquanto isso faça um desenho 

bem bonito de como foi o percurso, qual parte foi mais legal, qual parte foi mais difícil e assim por diante. 

Deixe sua imaginação fluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Tente fazer um percurso bem chamativo com desafios possíveis de serem 

superados. 

 


